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KENMERK:   B/20/13441/MG DATUM: 9 juni 2020 

ONDERWERP: Veel premie ontbreekt bij faillissement  

 

 

Geachte heer Koolmees, 

Het COVID-19 virus brengt grote uitdagingen en werkdruk met zich mee voor 

iedereen. Niet in de minste plaats voor het kabinet en het ambtelijk apparaat. 

Gezamenlijk proberen wij de effecten van de crisis te mitigeren én ons 

tegelijk zo goed mogelijk voor te bereiden op faillissementen die ondanks alle 

inspanningen niet altijd zijn te voorkomen. Het piept en kraakt al in bepaalde 

sectoren. In dat kader verzoeken wij u, mede namens de Stichting van de 

Arbeid, om een bestaande regeling voor werknemers effectiever vorm te 

geven.  

 

Het betreft de regeling die pensioen beschermt door het UWV achterstallige 

pensioenpremie  te laten betalen in het geval van faillissement van de 

werkgever. Met een handreiking van de Pensioenfederatie en een optimalisatie 

van de informatie op de website van het UWV is er zo veel mogelijk aan 

gedaan om de huidige wijze van premie-aanvraag zo effectief mogelijk te 

maken. Toch biedt dit onvoldoende soelaas. 

 

Werknemers hebben recht op betaling van premievordering door UWV 

In het geval van een faillissement van een onderneming, heeft de werknemer 

recht op het betalen van de premie vanaf het moment dat een 

betalingsachterstand is ontstaan tot het moment dat de onderneming failliet 

is, met een maximum duur van een jaar. De werknemer moet dit op basis van 

de Werkloosheidswet (artikel 61) zelf aanvragen bij het UWV.  
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Werknemer vergeet vaak om de aanvraag te doen 

Veel werknemers vergeten om de aanvraag voor betaling van de 

pensioenpremie bij het UWV te doen.  De oorzaken daarvoor lopen uiteen. 

Iemand die zijn baan kwijt raakt kan de aanvraag simpelweg complex of 

irrelevant achten, hij of zij hoeft niet in aanraking te komen met het UWV, etc.  

 

Mede in het kader van geen premie, wel recht, is het uitblijven van 

premiebetaling schadelijk voor iedereen die pensioen opbouwt bij een 

pensioenuitvoerder. Navraag leert dat soms nog geen 1/3de deel van de 

mensen die hun baan kwijt is geraakt als gevolg van faillissement 

daadwerkelijk een aanvraag voor premiebetaling door het UWV doet.  

 

Oplossing: laat pensioenfondsen de vordering doen namens de werknemers 

Een eenvoudige oplossing hiervoor is om de aanvraag voor de gemiste premie 

niet door de deelnemer te laten doen maar door het pensioenfonds zelf. Dit 

zorgt er niet alleen voor dat alle gemiste premie kan worden opgevraagd, 

maar kan ook zorgen voor een efficiënter proces zowel bij het UWV als bij de 

pensioenuitvoeringsorganisaties. 

 

Belang neemt toe door: verwachte faillissementen en herziening 

faillissementswetgeving 

Gezien het groeiende aantal te verwachten faillissementen, is het belangrijk 

dat het aanvraagproces spoedig effectiever wordt vormgegeven en premies in 

alle gevallen worden doorbetaald. Hier is een wetsaanpassing voor nodig en, 

afhankelijk van de doorlooptijd daarvan zouden onder druk van de te 

verwachten faillissementen, de pensioenfondsen met een noodmaatregel 

geholpen kunnen worden.  

 

Daarnaast wordt de faillissementswetgeving gemoderniseerd waardoor een 

doorstart mogelijk wordt. Ook dan is het goed dat het pensioenfonds de 

achterstallige premie bij UWV kan declareren namens de werknemers. 
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Wij zijn graag bereid om ons verzoek en de geschetste oplossingsrichting 

nader toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet, mede namens Eddy Haket, plv. secretaris van de 

Stichting van de Arbeid, 

 

Edith Maat          

 

 

Directeur   

Pensioenfederatie 


