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Aan de voorzitter en de leden van de  

Vaste Commissie voor Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid in de  

Tweede Kamer der Staten-Generaal 

 

‘s-Gravenhage, 10 december 2020 

NvH/corsp/033 

 

Betreft: VCP-inbreng t.b.v. Algemeen Overleg Pensioenen op 17 december 2020  

 

 

Geachte leden van de commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer, 

 

Op 17 december heeft u een Algemeen Overleg pensioenen. Graag geeft de VCP u middels deze 

brief alvast enkele aandachtspunten bij een aantal agendapunten mee ten aanzien van dit overleg. De 

VCP zal later nog afzonderlijk reageren op de uitwerkingen van de conceptwetgeving ten aanzien van 

de uitwerking van het Pensioenakkoord, zodra die beschikbaar zijn.  

 

Kort samengevat roept de VCP u op de volgende punten te regelen: 

- Schaf de aftoppingsgrens bij de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel af en laat de 

premie over het gehele salaris weer (bruto) pensioengevend zijn; 

- Zorg ervoor dat alle kleine pensioenen bij de inwerkintreding van het nieuwe pensioenstelsel 

gaan vallen onder de wet automatische waardeoverdracht (met borging van garanties van 

deelnemers en geen beperking van de overdrachtswaarde met behoud van de 

bijbetalingsverplichting bij verzekerde contracten);  

- Introduceer een recht op compensatie wanneer deelnemers negatief getroffen worden door de 

afschaffing van de doorsneesystematiek en toets bij de totstandkoming van de wetgeving 

zorgvuldig dat er geen groepen deelnemers buiten de boot vallen; 

- Pas de inkoopvoorwaarden netto pensioen aan en ga dekkingsgraadneutraal inkopen tot de 

inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel zonder aftopping; 

- Geef het Pensioenlabel een wettelijke basis; 

- Ga tot aan de inwerkingtreding van het nieuwe pensioenstelsel uit van een wettelijke 

bodemrente van 2%; 

- Beperk de periode van loonbetaling bij ziekte voor AOW-gerechtigden niet van 13 naar 6 

weken; 

- Stop niet alles in één monsterwet, maar voer verbeteringen (zoals bijvoorbeeld 

experimentenwetgeving zzp en pensioen, verlaging wachttijden uitzendsector) eerder door in 

separate wetgeving.   

Knelpunten kleine pensioenen (32043-517) 

In de Stichting van de Arbeid is uitgebreid gesproken over de vraag hoe om te gaan met kleine 

pensioenen die niet ontstaan vanwege baanwisseling, maar omdat een (verzekerd) pensioencontract 

is beëindigd en er niet is gekozen door de werkgever om over te gaan tot een collectieve 

waardeoverdracht naar de nieuwe regeling (vaak om een bijbetaling te voorkomen).  

Een complex vraagstuk, omdat pensioenuitvoerders vaak niet hebben geadministreerd wat de 

oorzaak van het ontstaan van een klein pensioen in het verleden is geweest.  

De toezichthouder eist echter vooralsnog wel dat dit bekend is, alvorens een uitvoerder over kan gaan 

tot een automatische waardeoverdracht.  
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Hierom dreigt het hele stelsel van automatische waardeoverdrachten van reeds opgebouwde 

aanspraken op slot te gaan, wat volgens de VCP zeer ongewenst is. De VCP onderschrijft dat het 

wenselijk is dat alle kleine pensioenen mee gaan lopen in de automatische waardeoverdracht 

(ongeacht het feit dit bij een waardeoverdracht van verzekeraar naar pensioenfonds kan leiden tot een 

bijbetalingsplicht voor de werkgever). Verzekerde aanspraken worden in het voorstel van de Stichting 

van de Arbeid echter uitgezonderd, omdat er dan mogelijk sprake kan zijn van een bijbetalingsplicht 

voor de werkgever (en verlies van verzekerde garanties voor de werknemer). Afgesproken is dat 

werkgevers en verzekeraars samen naar een passende oplossing zoeken voor deze aanspraken, 

zonder dat er nadeel voor de deelnemer oploopt.  

 

De VCP begrijpt dat verzekeraars danwel werkgevers niet op bijbetaallasten zitten te wachten, zeker 

niet nu veel bedrijven financieel gebukt gaan onder de Corona-crisis. Echter vergt dit vraagstuk t.z.t. 

wel een oplossing. De bijbetaallast ontstaat immers omdat de contracten in het verleden gefinancierd 

zijn met een rekenrente van 3% danwel 4% en de wettelijke rente vele malen lager is.  

De VCP wil u er op wijzen dat wanneer er sprake is van een automatische waardeoverdracht tussen 

pensioenfondsen er ook sprake kan zijn van een situatie waarbij de afkoopwaarde van een pensioen 

lager is dan de wettelijke vastgestelde overdrachtswaarde. Echter pensioenfondsen (en dus het 

collectief van deelnemers) betalen dit tekort uit de eigen middelen daar dit tekort bij verzekeraars voor 

rekening komt van de (oude/nieuwe) werkgever. De VCP verzoekt de minister hierom om samen met 

werkgevers en verzekeraars in de aanloop naar 2022 te bekijken hoe ook deze aanspraken mee 

kunnen lopen in het circuit van automatische waardeoverdracht, zonder dat deelnemers inboeten aan 

garanties of geconfronteerd worden met een verlaging van hun overdrachtswaarde.  

 

De bijbetalingsplicht is voor deelnemers bij een (automatische) waardeoverdracht een belangrijke 

borging dat hun pensioen conform de wettelijk vastgestelde overdrachtswaarde wordt overgedragen. 

Dat geldt nu maar ook zeker straks bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Temeer daar het 

hier gaat over kleine pensioenen verwacht de VCP dat de omvang van de bijbetaling voor een 

werkgever gering zal zijn. Slechts wanneer er (heel) veel deelnemers met kleine pensioenen in een 

oud verzekerd contract automatisch worden overgedragen, kan dit bedrag oplopen. Gedegen inzicht 

hierin ontbreekt echter. Het zou volgens de VCP logischer zijn wanneer werkgever en verzekeraar de 

kosten hiervan zouden delen en dat daarmee alle contracten (ongeacht ontstaansgeschiedenis) 

meelopen met de automatische waardeoverdracht en hun pensioenbestemming behouden. Nu gaan 

alleen de contracten met kleine pensioenen, waarvoor geen bijbetaling geldt (want geen verzekerd 

contract), over naar pensioenfondsen waarbij de (eventuele) kosten neerslaan bij het collectief van de 

deelnemers van het ontvangende pensioenfonds.  

 

Tot 2022 adviseert de VCP u akkoord te gaan met het voorstel van de StvdA om de verzekerde 

pensioenen die ontstaan a.g.v. collectieve beëindiging niet onder de werking te laten brengen van de 

wet automatische waardeoverdracht, zodat er naar een betere oplossing kan worden gezocht. Want 

de vraag werpt zich bij de VCP op of dit rechtvaardig is en of er geen betere oplossing denkbaar is 

voor de verzekerde contracten die niet ten nadele van de deelnemer is. Daarnaast onderschrijft de 

VCP het voorstel om afkoop van kleine netto pensioenen (tijdelijk) mogelijk te maken. Dit omdat die 

anders vanwege de relatief hoge uitvoeringskosten worden uitgehold. Een meer passende oplossing 

is echter te onderzoeken hoe deze pensioenen t.z.t. ook mee kunnen lopen met de automatische 

waardeoverdracht (zie hieronder evaluatie nettopensioen) en daarmee hun pensioenbestemming 

behouden. Het opnieuw pensioengevend maken van het hele salaris en de aftopping afschaffen 

zouden de meest eenvoudige optie zijn en maken vrijwillige netto pensioenregelingen overbodig 

omdat het hele salaris van een werknemers dan weer pensioengevend wordt.       

 

Uitwerking Pensioenakkoord (32043-519) 

De VCP kan met een groot deel van de uitkomsten van de pensioenonderhandelingen leven, maar 

heeft grote moeite met de manier waarop de compensatie van de doorsneesystematiek (zie onder) nu 

is geregeld.  

Tevens werd de uitwerking in de hoofdlijnennotitie kansrijk bevonden, maar was ook duidelijk dat veel 

zou afhangen van de exacte invulling en de resultaten van de doorrekeningen die daaruit volgen.  
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Mede hierom heeft zij geen ja en geen nee gezegd tegen de uitwerking van het pensioenakkoord 

zoals is verwoord in de hoofdlijnenbrief. De VCP wordt nu geweerd aan de onderhandelingstafel, die 

bezig is met de uitwerking van de wetgeving van het pensioenakkoord. De VCP, één van de drie 

vakcentrales van ons land, betreurt dit zeer. De VCP gaat ervan uit dat partijen die wel betrokken zijn 

bij uitwerking van de concrete conceptwetgeving zorgen voor voldoende duidelijkheid langs de lijnen 

van de eerder afgesproken doelen. De VCP zal de wetgeving hier kritisch op beoordelen zodra deze 

openbaar is voor consultatie.  

 

De VCP heeft tijdens het rondetafelgesprek over het Pensioenakkoord op 4 november jl. nogmaals 

haar zorgen overgebracht aan uw Kamer omtrent het gebrek aan compensatie bij de afschaffing van 

de doorsneesystematiek voor grote groepen deelnemers. Adequate compensatie is essentieel voor 

het draagvlak voor een nieuw pensioenstelsel en is één van de gemaakte afspraken tussen alle 

partijen.  

 
 

De VCP verzoekt u in de wetgeving uitwerking pensioenakkoord een recht op compensatie voor 

deelnemers op te nemen, zodat ongewenste arbeidsmarktconsequenties niet optreden en deelnemers 

niet onevenwichtig financieel in hun pensioenresultaat worden getroffen. Tevens roepen wij u op 

kritisch te zijn ten aanzien van geboden oplossingen, en zorgvuldig te toetsen dat er geen groepen 

buiten de boot zullen vallen. 

 

Evaluatie vrijstelling voor nettopensioen en nettolijfrente (32043-547) 

De VCP is geen voorstander geweest van de aftopping van het pensioengevend salaris, die sinds 1 

januari 2015, omwille van bezuinigingen, is doorgevoerd. De VCP ziet dat pensioen een 

inkomensgerelateerde ambitie heeft en hoort te behouden.  

Dit leeft breed ook bij de andere sociale partners, zo bleek uit de gesprekken die destijds zijn gevoerd 

met leden van de Stichting van de Arbeid en WTW.  
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De VCP ziet liever dat wanneer we straks naar een nieuw pensioencontract overstappen de premie 

die bepalend is voor het pensioenresultaat weer geheven kan worden over het gehele salaris van een 

deelnemer, zonder aftopping, en verzoekt u dit mogelijk te maken bij inwerkingtreding van de nieuwe 

pensioencontracten.  

Helaas constateert de VCP in het verlengde van deze oproep dat het gebruik van de 

nettopensioenregeling in veel sectoren achterblijft. Dat heeft met name te maken met de wijze waarop 

de werkgever de regeling aanbiedt en of deelname de default is. Als deelname de default is, dan 

neemt tussen de 70% en 90% deel, als de default geen deelname is, dan kiest maar 10% om gebruik 

te maken van nettoregelingen.  

Voor de VCP is het voorts essentieel dat het shoprecht een geclausuleerd shoprecht blijft om de 

collectiviteit te waarborgen. Terecht constateert de minister dat er geen draagvlak is voor een andere 

invulling hiervan. Het geclausuleerde shoprecht in de WVP maakt het voor pensioenfondsen mogelijk 

om een collectieve toedelingskring te hebben. Door dit geclausuleerde shoprecht heeft het 

pensioenfonds immers zekerheid dat de deelnemers die kiezen voor een variabel pensioen, dit 

variabele pensioen bij het pensioenfonds onderbrengen en een lange termijn beleggingsbeleid dat 

hierop afgestemd is, mogelijk is. Een onbeperkt shoprecht zou onwenselijk zijn. Ook roept de VCP u 

op om automatische waardeoverdracht te onderzoeken voor kleine netto pensioenen. Wanneer netto 

pensioenen ook onder de werking van deze wet vallen behouden ook kleine netto pensioenen hun 

pensioenbestemming. Het is hiervoor wel essentieel dat de inkoopvoorwaarden worden aangepast, 

zodanig dat er dekkingsgraadneutraal wordt ingekocht.  

De VCP roept u hierom nogmaals op de fiscale hygiëne (zonder kruissubsidiëring) te beperken tot het 

inkoopmoment tot de nieuwe contracten ingaan en deze niet te beperken tot de 3%-staffel. Dit leidt tot 

een aanzienlijke kostenbeperking voor pensioenfondsen en een evenwichtiger resultaat voor deze 

pensioendeelnemers. Nu vindt er immers alsnog subsidie plaats indien de financiële positie van een 

fonds slechter is dan het minimaal vereiste vermogen. Dekkingsgraadneutraal conform de 

inkoopvoorwaarden van de basisregeling, inkopen in de basisregeling, is in alle gevallen, (dus zonder 

onder en bovengrens) evenwichtiger en was voor de aftopping überhaupt bestond ook de bestaande 

praktijk.  

 

Daarnaast verzoekt de VCP, conform de gemaakte afspraken in het advies van de Stichting van de 

Arbeid omtrent het nabestaandenpensioen, tevens de inkomensgrens voor nabestaandenpensioen 

niet meer te beperken en te baseren op het hele salaris. Dit zodat ook bijvoorbeeld ook kleinere 

ondernemingen in staat worden gesteld in de reguliere pensioenvoorziening te kunnen voorzien in een 

risicodekking bij overlijden voor het salarisdeel boven de inkomensgrens. 

 

Diverse pensioenonderwerpen - Pensioenlabel (32043-548) 

Het is van belang, en des te meer, straks bij de nieuwe pensioencontracten, dat deelnemers inzicht 

krijgen in de kwaliteit van hun pensioenregeling. De VCP Young Professionals heeft hiertoe de oproep 

gedaan om een Pensioenlabel te ontwikkelen. Zodat deelnemers in één oogopslag kunnen zien hoe 

hun pensioen geregeld is. De minister heeft in zijn brief d.d. 22 september aangegeven geen 

wettelijke basis te zien voor een pensioenlabel en verwijst hierbij naar de pensioenvergelijker. De 

pensioenvergelijker wordt echter nauwelijks gebruikt en is daarnaast ook een complexe tool waar je 

allerlei gegevens van de regeling voor moet hebben. De VCP roept u samen met de VCP YP op het 

pensioenlabel wel te ontwikkelen en een wettelijke basis te geven. U heeft hier al een afzonderlijk 

schrijven over gekregen vanuit de VCP YP.   

 

Het toezichtkader tijdens de transitie naar een nieuw pensioenstelsel (32043-549) 

Verder vraagt de VCP uw aandacht voor het zogenoemde transitie-FTK. De regels die moeten gelden 

voor de jaren 2022-2026. In het nieuwe contract wordt er niet langer gewerkt met aanspraken en de 

risicovrije rente. De VCP heeft eerder opgeroepen in die tussentijd geen onnodige kortingen door te 

voeren als gevolg van het knellende huidige FTK en de grote rol die de risicovrije rente daarin speelt.  

De VCP heeft grote zorgen over dreigende kortingen bij veel pensioendeelnemers en 

gepensioneerden, en over de steeds groter wordende druk om premies te verhogen of de opbouw te 

verlagen.  
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Hiertoe heeft de VCP eerder opgeroepen om tot aan de daadwerkelijke transitie in 2026 uit te gaan 

van een vaste rente van 2%, zodat de waardering van de verplichtingen meer aansluit bij het 

daadwerkelijke rendement en er rust bij pensioendeelnemers en de sector komt. Tevens voorkomt dit 

premiestijgingen en erosie van de pensioenopbouw onder druk van onnodig lage rente. 

 

Evaluatieverslag en ontwerpbesluit beëindigen overgangsrecht Wet Werken na de AOW 

(29544-1030) 

De VCP is geen voorstander van een lichter arbeidsrechtelijk regime voor mensen die werken na de 

AOW-leeftijd. Uit de evaluatie wordt de conclusie getrokken dat er geen sprake is geweest van 

verdringingseffecten. De VCP benadrukt dat dit onderzoek is uitgevoerd in een tijd van 

hoogconjunctuur en een vele male krappere arbeidsmarkt. Het onderzoek doet geen uitspraken over 

de gevolgen van een conjuncturele omslag. Echter met een mogelijke recessie op komst en zwaar 

getroffen sectoren als gevolg van de Corona-crisis zou de VCP deze inkorting op dit moment zeer 

afraden en de overgangsmaatregel in stand houden. Dit omdat juist de oudere werknemers en zoals 

terecht ook wordt opgemerkt in het rapport jongeren in een crisis de eerste klappen krijgen en 

beschermd moeten worden. Daarnaast gaat het rapport in op de verdringingseffecten van oudere 

werknemers die niet zijn opgetreden en mist de VCP in het onderzoek de effecten voor met name de 

jongere werknemers, waarvan we zien dat juist zij steeds meer in flexibele contracten zitten.  

 

Tot slot: niet alles in één wet 

De VCP constateert dat de minister een soort van monsterwet aan het maken is waarin alle 

onderdelen (die breder zijn dan alleen de nieuwe contracten en de afschaffing van de 

doorsneesystematiek) van het Pensioenakkoord een plek moeten krijgen. Ook afspraken die al eerder 

doorgevoerd zouden kunnen worden. Dit kent het risico dat wanneer deze wetgeving vertraging 

oploopt ook andere zaken zoals het verlagen van de wachttijden voor uitzendkrachten en de 

experimenteerwetgeving voor zelfstandigen om hen onder de tweede pijler te kunnen brengen 

mogelijk ook vertragen. Het gaat hier om belangrijke afspraken om grote groepen werkenden met 

onvoldoende toegang tot de tweede pijler kans te geven op een gedegen aanvullend pensioen. De 

VCP roept u dan ook op dit soort zaken niet in de wetgeving omtrent de uitwerking van het 

pensioenakkoord te regelen, maar in separate wetgeving, en hier niet mee te wachten tot 1 januari 

2022.  

 

 

Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Nic van Holstein 
voorzitter 


