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Hoofdstuk l Probleemstelling en afbakening van het
onderzoek

IA Inleiding

Wie overweegt om zich al dan niet tijdelijk in het buitenland te vestigen zal zich

onder meer de vraag stellen welke gevolgen dit zal hebben voor de opbouw van
rechten op sociale zekerheidt Veel werknemers bouwen~ naast rechten op wettelijke
sociale zekerheid~ rechten op die voortvloeien uit een of andere vorm van private
sociale zekerheidt Meestal gaat het daarbij om door of via de werkgever getroffen
collectieve pensioenregelingen~ die tot doel hebben uitkeringen uit de wettelijke
sociale zekerheid aan te vullent Dergelijke aanvullende pensioenregelingen hebben
doorgaans een contractuele oorsprongt De aard~ de vorm en de inhoud van dergelijke
pensioenregelingen verschillen van land tot land~~

De grote verschillen tussen de aanvullende pensioensystemen in de lidstaten
van de Europese Unie kunnen nadelige gevolgen hebben voor de opbouw van
pensioenrechten door migrerende werknemerst De Europese Unie heeft tot taak
belemmeringen voor de internationale arbeidsmobiliteit binnen het territorium van
de gemeenschap zoveel mogelijk weg te nemen~ Dat betekent dat de nationale stelsels
van aanvullende sociale zekerheid op enigerlei wijze moeten worden gecoárdineerd
ten behoeve van werknemers die zich in een andere lidstaat vestigen~ Het co~rdineren
van pensioenregelingen op internationaal niveau is geen eenvoudige opgavet Pensi~
oenregelingen verschillen van onderneming tot onderneming en van bedrijfstak tot
bedrijfstakt Pensioen maakt doorgaans onderdeel uit van het pakket arbeids~
voorwaarden binnen ondernemingen~ Het opbouwen van pensioenrechten in
pensioenregelingen in het bedrijfsleven is afhankelijk van de arbeidsverhouding
tussen werkgever en werknemer~ Het onderwerp van dit proefschrift is het bespreken
van enkele mogelijkheden voor de Europese coárdinatie van stelsels van aanvullende
sociale zekerheid~

ltZ De noodzaak van Europese coórdinatie

Op het terrein van de aanvullende pensioenvoorzieningen ontbrak tot voor kort iedere
vorm van coárdinatie~ Een gebrek aan coárdinatie levert echter onaanvaardbare

Voor een overzicht van de pensioenvoorzieningen in de landen van de EU zie om ~ Mededeling

van de Commissie inzake aanvullende sociale~zekerheidsregelingen Ilgl~ Jolliffe lggl ~ p~
ZoMOb en Z WZI S í H~D Steinmeyer IggSt p~ Z~l dm Z~ S~ ~ Supplementary Pensions in the

European Union lqga ~



belemmeringen op voor het vrij verkeer van werknemers~Z Migrerende werknemers
kunnen onder meer problemen ondervinden bij de verwerving van pensioenrechtent
Het is mogelijk dat de werknemer~ als hij ontslag neemt om bij een buitenlandse
werkgever in dienst te treden~ opgebouwde pensioenaanspraken verliestt Als de
opgebouwde pensioenaanspraken wel behouden blijven~ dan is het mogelijk dat deze
aanspraken ernstig in waarde verminderen omdat zij niet worden geïndexeerdt
Overdracht van pensioenrechten naar de nieuwe werkgever is lang niet altijd
mogelijk~ Deze problemen vragen ook naar de mening van de Europese Commissie
om een oplossing~

Immers~ in de eerste plaats heeft de Unie tot taak een behoorlijk functionerende
interne markt te creëren~ Dit is een van de belangrijkste opdrachten uit het Verdragt
De interne markt is niet voltooid zolang werknemers rechten op sociale zekerheid
kunnen verliezen zodra zij zich in een andere lidstaat vestigent Een interne markt
waarin kapitaal~ goederen diensten en personen zich vrijelijk kunnen bewegen is
onder meer van belang voor het internationale concurrentievermogen van de lidstaten
van de Europese Unie~~ De lidstaten van de Unie hebben om deze reden belang bij
een flexibele beroepsbevolking die aangepast kan worden aan veranderende
omstandigheden en flexibel inzetbaar ist Om deze reden moet het vrij verkeer van
werknemers in de ogen van de Commissie actief bevorderd worden~a

De noodzaak voor een coárdinatieregeling voor de aanvullende pensioen~
voorzieningen wordt ondersteund door de feitelijke ontwikkelingen rond de
arbeidsmobiliteit in het algemeen en de internationale arbeidsmobiliteit in het
bijzondert De arbeidsmobiliteit van werknemers is sinds de jaren vijftig gegroeid~
Waar werknemers tot een jaar of dertig geleden vaak hun gehele actieve leven in
dienst bleven van dezelfde onderneming~ wisselen de meeste werknemers tegen~
woordig doorgaans enkele malen van werkgever~ Op hun beurt bieden bedrijven hun
werknemers steeds minder vaak een baan voor het leven aanS Op nationaal niveau~
vooral in de lidstaten waarin aanvullende pensioenvoorzieningen een belangrijke rol
spelen in het totale oudedagsinkomen van werknemers~ zijn daarom vaak al
maatregelen genomen om de negatieve gevolgen van arbeidsmobiliteit op de verwer~
ving en het behoud van pensioenrechten te verzachten~b

Ook de internationale mobiliteit van EU~onderdanen binnen de interne markt
is van aanzien veranderd~ Hoewel het aantal Europese onderdanen dat in een andere
lidstaat werk zoekt niet bijzonder is gestegen~ zijn de migratiestromen wel van
samenstelling veranderd~ Steeds meer hooggeschoolde werknemers maken gebruik

Z Vgl ~ Mededeling van de Commissie inzake aanvullende sociale~zekerheidsregelingen lgll ~
pt I~~IJ~ Groenboek aanvullende pensioenen l~~ pt IJ ~Dt

d Richtlijnvoorstel inzake de bescherming van pensioenrechten van migrerende werkenden
Igg~t P t Zt

a Richtlijn voorstel inzake de bescherming van pensioenrechten van migrerende werkenden
Igg~~ pt Zi Actieplan van de Commissie voor het vrij verkeer van werknemers l~~ p ~ T

S Transformation of Labour Law lggS ~ p ~ IS e ~ v ~ ~ Mededeling van de Commissie inzake
modernisering en verbetering van de sociale bescherming lWt pt a ~

IS VgI ~ het overzicht van de maatregelen in de verschillende lidstaten in Supplementary Pensions
in the European Union llgq ~ pt I Ib~lZd ~

~ Actieplan van de Commissie voor het vrij verkeer van werknemers l~~ pt St

Z



van het vrij verkeer~g Voor goed geschoolde en goed betaalde werknemers zijn
aanvullende pensioenvoorzieningen doorgaans van een aanzienlijk groter belang dan

voor lager betaalde werknemers~ Uitkeringen uit de wettelijke sociale zekerheid

vervangen het arbeidsinkomen immers over het algemeen slechts tot een bepaald

plafondt Werknemers met een relatief hoog inkomen zijn daarom vaak in belangrijke

mate afhankelijk van de opbouw van een aanvullend pensioen via door het
bedrijfsleven getroffen pensioenregelingen~ Volgens een schatting uit MO zijn er
ongeveer ZbO ~ OOO migrerende werknemers die aanvullende pensioenrechten
opbouwen~ en om deze reden bij een migratie geconfronteerd kunnen worden met een
verlies aan pensioenrechten~~ Voor multinationale ondernemingen is de wijze waarop
werknemers die in verschillende landen tewerk gesteld worden pensioen opbouwen
een belangrijke kwestie~~o

De noodzaak van regelgeving op Europees terrein zal in de toekomst bovendien
nog verder worden versterkt door de druk waaronder de wettelijke sociale zekerheid

is komen te staant In veel lidstaten wordt het wettelijke sociale~zekerheidsstelsel

hervormd~tt Een van de belangrijkste aanleidingen voor de hervorming van de sociale
zekerheid is de vergrijzing van de bevolkingt~l Tegelijkertijd is de arbeidsparticipatie
van de beroepsbevolking verminderd en is de trend dat de actieve loopbaan steeds
korter duurt~ t j Personen met een inkomen uit arbeid staan relatief een steeds groter
gedeelte van hun inkomen af aan personen zonder betaald werkt De daaruit
voortvloeiende indirecte loonkosten worden geacht schadelijk te zijn voor de
ontwikkeling van de werkgelegenheid~ de concurrentie en de economische groeit De
vraag is ofde lidstaten de financiering van hun stelsels voor sociale bescherming ook
in de toekomst kunnen waarborgen~ Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een

aanzienlijke druk op de wettelijke sociale verzekeringent in veel lidstaten wordt
overwogen om het niveau van deze wettelijke voorzieningen te verlagen~ Dit leidt tot
een grotere aandacht voor de rol van bovenwettelijke voorzieningen~ta Naarmate
aanvullende pensioenvoorzieningen in belang toenemen zal de politieke en sociale
druk om de positie van werknemers binnen deze regelingen te versterken toenementts

ltJ De stand van zaken

Binnen de EU is het streven naar co~rdinatie van de aangesloten sociale zekerheids~

stelsels niet nieuw~ Zij vloeit voort uit de wens van de lidstaten van de EU om een

H Actieplan van de Commissie voor het vrij verkeer van werknemers Igg~ ~ pt IO~ Mededeling
van de Commissie inzake modernisering en verbetering van de sociale bescherming l~ t pt

T
g Jolliffe lggl~ p~ lgq~
to Survey on International Employment IgWt p ~ aZ ~
l l Groenboek aanvullende pensioenen l ~~ pt ~

lZ WD Steinmeyer llqSt p ~ Z~Z tIm Z~S ~
IS H~D Steinmeyer lggSt p ~ Z~S tIm Z~gt
la Klumpes ót Sinnighe Damste lgg~~ pt li l i Groenboek aanvullende pensioenen lgq~ ~ p~~S
IS Mededeling van de Commissie inzake modernisering en verbetering van de sociale

bescherming lgg~ ~ pt Zo~



vrij verkeer van werknemers te realiserent~ Het recht van vrij verkeer houdt in dat
werknemers vrij zijn om zich om het even waar in de Europese Unie te vestigen en
arbeid te verrichtent Als een werknemer het risico loopt om rechten op sociale
zekerheid te verliezen als hij zich in een andere lidstaat vestigt~ dan kan dit hem
weerhouden om gebruik te maken van zijn recht van vrij verkeert Om er voor te
zorgen dat werknemers die hun recht van vrij verkeer willen uitoefenen niet
benadeeld worden in de opbouw van socialezekerheidsrechten zijn al snel na de
oprichting van de Europese Gemeenschap in de jaren vijftig maatregelen aangeno~
men die de verschillende sociale~zekerheidsstelsels van de lidstaten coórdineren~ Op
basis van artikel SI~aZ~t~ van het Verdrag werd aanvankelijk een stelsel van
coórdinatiemaatregelen opgenomen in Verordening not S~ die later werd vervangen
door Verordening I I OHI~ l ~ ~g Deze laatste verordening bevat onder anderet
~ aanwijsregels~ om te bepalen onder welk sociale~zekerheidsstelsel de werknemer
valt~
~ regels met betrekking tot de samentelling van tijdvakken van verzekering ten
behoeve van de opbouw van rechten op sociale zekerheid~
~ regels ten aanzien van de export van uitkeringen~
~ een verbod van discriminatie naar nationaliteit~
Verordening I~OM l bevat daarmee een redelijk werkend coárdinatiesysteem voor
de sociale zekerheidt De materiële werkingssfeer van de verordening is echter
beperkt tot wettelijke regelingen~ Stelsels van aanvullende sociale zekerheid die
voortvloeien uit een ~collectien contract vallen volgens artikel l subj van Verorde~
ning MOM l niet onder de materiële werkingssfeer~ ongeacht of zij al dan niet
algemeen verbindend zijn verklaard via een besluit van de overheid~ Dat betekent dat
door het bedrijfsleven getroffen aanvullende pensioenregelingen in beginsel buiten
de werkingssfeer van de Verordening vallent

Lange tijd ontbrak zelfs iedere vorm van co~rdinatie van aanvullende pensioen~
regelingen in het bedrijfslevent Uiteindelijk is in de loop van lggS een Europese
richtlijn aangenomen voor de bescherming van rechten op aanvullend pensioen van
migrerende werknemers en zelfstandigent ~g Deze richtlijn heeft tot doel in ieder geval
een aantal van de bestaande problemen op te lossen~ De richtlijn heeft een lange
voorgeschiedenist Al in de jaren zestig en zeventig was er aandacht voor de
problematiek rond aanvullende pensioenen voor migrerende werknemers~ zonder dat
dit leidde tot concrete voorstellen voor een cobrdinerende regeling~ Aan het einde van
de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig werden een aantal studies verricht

lb Zie art~ aH~~gl en SI ~aZl van het EG~Verdrag~
I ~ De huidige nummering van de artikelen van het EG~verdrag wordt door de inwerkingtreding

van het Verdrag van Amsterdam gewijzigd~ Waar in dit proefschrift wordt verwezen naar het
EG~verdrag zal tussen haakjes en cursief steeds het gewijzigde nummer van het betreffende
verdragsartikel worden geplaatst ~zie vorige noot~~

lg Verordening IQOSItJI en Verordening S~qI IZ ter uitvoering van Verordening IaOSMt
integraal gepubliceerd in PbEG l~~ L ZSt

lg Richtlijn IHIQg IEG van de Raad van Zgjuni IXIS betreffende de bescherming van de rechten
op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen de gemeenschap
verplaatsent PbEG lggS ~ L ZOglqbt
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door en in opdracht van de Europese Commissie lo Deze werden gevolgd door
pogingen om tot een voorstel voor een richtlijn te komen~ De conceptvoorstellen
bevatten een aantal regels voor de verbetering van de verwerving van pensioenrech~
ten~ indexering van pensioenrechten en waarde~overdracht~ maar hebben het
ambtelijk circuit nooit verlaten~ In februari lggb besloot de Commissie daarom om
een door Simone Veil voorgezeten werkgroep inzake het vrij verkeer van personen
te vragen advies uit te brengen over onder meer maatregelen om de belemmeringen
voor het vrije verkeer van werknemers weg te nemen~ De voorstellen van deze
werkgroep werden overgenomen in de huidige richtlijntZt De richtlijn bevat in de
eerste plaats de verplichting voor lidstaten om migrerende en niet~migrerende
werknemers en zelfstandigen gelijk te behandelen voor wat betreft het behoud van
rechten op aanvullend pensioenLi Lidstaten worden tevens verplicht de export van
pensioenuitkeringen te waarborgen~l~ De richtlijn verplicht de lidstaten voorts om het
gedetacheerde werknemers mogelijk te maken in de pensioenregeling in de lidstaat
van oorsprong deel te blijven nementJa Tot slot moeten migrerende werkenden
voldoende geïnformeerd worden over hun rechtent

De richtlijn voorziet in een reële behoefte aan coórdinatie van aanvullende
sociale zekerheid ten behoeve van migrerende werknemers~ Zoals nog zal blijken lost
de richtlijn echter lang niet alle bestaande problemen opt Meer dan een eerste stap
is niet gezet~ en er is daarom alle aanleiding om het onderzoek naar verdere
coórdinatiemogelijkheden in de toekomst voort te zettent Tot nog toe zijn in
Nederland en daarbuiten nog niet veel wetenschappelijke studies verricht naar de
Europese co~rdinatie van aanvullende pensioenstelselst Doel van dit proefschrift is
om een bijdrage te leveren aan de discussie over deze problematiekt

IA Afbakening van het onderzoek

De plaats van de aanvullende sociale zekerheid in het sociale zekerheidsstelsel van
een land wordt vaak aangegeven door de sociale zekerheid voor te stellen als een
stelsel in drie lagent De eerste laag wordt gevormd door de wettelijke sociale
zekerheid~ Bovenwettelijke of aanvullende sociale zekerheidZS bestaat uit collectieve
regelingen die hun oorsprong vinden in de arbeidsverhouding en tot stand zijn
gebracht door werkgevers ~en werknemers~~ De derde laag bestaat uit individuele
vrijwillige voorzieningen die werknemers kunnen treffen op eigen kosten~

zo Werkdocument inzake de voltooiing van de interne markt voor pensioenvoorzieningen lqgOi
Mededeling van de Commissie inzake aanvullende sociale~zekerheidsregelingen llgl~
Werkdocument inzake grensoverschrijdende deelneming in aanvullende pensioenregelingen
lggZ~ Consultation Paper on the Communication on Occupational Pensions for Migrant
Workers lggZ~ Supplementary pensions in the European Union lqgil ~

Zl Vgl ~ Report on Supplementary Pensions Iggb~ Groenboek aanvullende pensioenen lgg~t pt
D etvtt

ZZ Art~ a van richtlijn gHlaqlEG~
D Art~ S van richtlijn gSlaqlEG~
Za Art~ b van richtlijn gSlarllEGt
IS In dit proefschrift zullen de termen Ibovenwettelijket en ~aanvullende~ sociale zekerheid als

synoniemen worden gebruikt~



Het onderzoek strekt zich uit tot collectieve aanvullende pensioenvoorzieningen
in het bedrijfsleven~ kortom pensioenregelingen uit de ~tweede laag~t Pensioenrege~
lingen die ten behoeve van werknemers in het kader van de arbeidsverhouding
worden getroffen hebben tot doel langlopende uitkeringen ~epensioenenfj te
verschaffen bij ouderdom~ en vaak ook bij overlijden en arbeidsongeschiktheidt
Pensioenregelingen hebben veelal een contractuele oorsprong ~zij vloeien voort uit
een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en werkne~
mersj~ hoewel zij ook bij wettelijke maatregel verplicht kunnen zijn gesteld voor alle
werknemers en werkgevers in een bepaalde regio of bedrijfstakt In aanvullende
pensioenregelingen zijn de inhoud en hoogte van de prestaties veelal de uitkomst van
onderhandelingen tussen werkgever en werknemers~ Pensioen wordt meestal be~
schouwd als een arbeidsvoorwaarde~ De opbouw van rechten op aanvullend pensioen
is verbonden aan de dienstbetrekkingt De werkingssfeer van aanvullende pensi~
oenregelingen is veelal verbonden aan de onderneming of de bedrijfstakt Voor de
overzichtelijkheid heeft dit onderzoek uitsluitend betrekking op ouderdomspensioe~
nen~ Hoewel aanvullende pensioenregelingen ook in andere prestaties kunnen
voorzien vormt het ouderdomspensioen over het algemeen de belangrijkste uitkering
uit een bovenwettelijke pensioenregelingt

Buiten het onderzoek vallen individuele pensioenvoorzieningen~ Individuele
pensioenvoorzieningen waaraan door werkgevers ~financieelj wordt bijgedragen
spelen slechts zijdelings een rol in dit onderzoek~ Zelfstandigen en personen die geen
arbeid verrichten zijn vaak geheel aangewezen op individuele voorzieningent De
aard~ de uitvoering en vormgeving van individuele pensioenvoorzieningen verschilt
zozeer van collectieve bedrijfsgebonden pensioenvoorzieningen dat dit een te grote
uitbreiding van het onderzoek zou hebben betekend~ Bovendien verschilt de
problematiek rond pensioenverlies bij migratie van die van collectieve voorzieningent

Aangezien Verordening I~OHn l al voorziet in een stelsel van co~rdinatieregels
voor de wettelijke sociale zekerheid zal dit onderzoek uitsluitend betrekking hebben
op vormen van aanvullende sociale zekerheid die niet onder de werkingssfeer van
deze verordening vallent Maar hoewel de wettelijke sociale zekerheid ~ het
onderwerp van Verordening I~OSI~ I~ buiten dit onderzoek valt~ speelt deze wel een
rol op de achtergrond~ Veelal richten aanvullende pensioenvoorzieningen zich naar
het niveau van de wettelijke sociale zekerheid~ omdat zij daar een aanvulling~ en in
sommige gevallen zelfs een ~gedeeltelijke~ vervanging voor vormen~ Het stelsel van
wettelijke sociale zekerheid heeft daarom doorgaans een belangrijke invloed op de
inrichting van het stelsel van aanvullende pensioenvoorzieningent Om deze reden zal
in het onderzoek ~ zij het summier ~ aandacht worden besteed aan de wettelijke
pensioenvoorzieningen in de onderzochte lidstatent

Ambtenaren hebben meestal een eigen ouderdomsvoorzieningzb~ die ver~
schillende vormen kan aannemen~ Ook in het gemeenschapsrecht nemen zij een
aparte plaats in~ In artikel vierde lid van het EG~verdrag zijn betrekkingen in
overheidsdienst uitgesloten van het recht van vrij verkeer van werknemers~
Bijzondere regelingen voor ambtenaren vallen buiten de werkingssfeer van Verordet

MS Vgl ~ Neyens Bc Koob lM waarin een overzicht wordt gegeven van de pensioenvooraieningen
voor de publieke sector in Europa~



ning I~OS I~ l ~ Vanwege de bijzondere positie van ambtenaren zijn pensioenvoorzie~
ningen voor de openbare dienst buiten beschouwing gelatent

Het onderzoek is gericht op de problemen die zich voordoen met de aanvullen~
de pensioenvoorziening in geval van grensoverschrijdende arbeidsmobiliteit~ Het
onderzoek is daarbij geconcentreerd op de situatie dat een werknemer de arbeidsvert
houding met een werkgever verbreekt om bij een andere werkgever in een andere
lidstaat te gaan werken~ In dat geval wordt in principe de deelname in de pensioenre~
geling beëindigd voordat de werknemer de pensioendatum heeft bereiktt Het
beëindigen van de deelname in de pensioenregeling van de voormalige werkgever als
gevolg van een wisseling van dienstbetrekking kan tot gevolg hebben dat de
werknemer uiteindelijk een lager pensioen verkrijgt dan wanneer hij bij dezelfde
werkgever was gebleven~ Het onderzoek heeft betrekking op de problemen van deze
mobiele werknemersz~ met de verwerving van pensioenrechten en het behoud ervan
bij de voortijdige beëindiging van de deelname in een pensioenregelingt Problemen
die kunnen optreden na het ingaan van het pensioen ~ met name met de export van
uitkeringen ~ blijven buiten beschouwingt

Het onderzoek heeft geen betrekking op werknemers die in het kader van hun
arbeidsverhouding ~tijdelijk~ te werk gesteld worden in een andere lidstaat~ waarbij
de band met de werkgever intact blijftt Dat betekent dat de situatie van werknemers
die naar een andere lidstaat gedetacheerd worden buiten beschouwing blijft~ De
problematiek van deze werknemers concentreert zich voor een groot deel rond de
vraag in hoeverre deze werknemers grensoverschrijdend deel kunnen blijven nemen
in dezelfde pensioenregeling~ De arrangementen van multinationals in dit verband
zijn talrijk en diverst Niettemin kunnen de mogelijkheden voor grensoverschrijdende
deelname niet geheel buiten beschouwing blijven~ voor zover zij van belang zouden
kunnen zijn voor werknemers die de arbeidsverhouding verbrekent Een uitgebreid
onderzoek naar de mogelijkheden voor grensoverschrijdende deelname in pensioen~
regelingen zou echter het onderzoek te omvangrijk maken Met name laat ik de regels
van het internationaal privaatrecht en hun toepassing op pensioen~regelingen buiten
beschouwing~ hoewel zij zeker nader onderzoek zouden verdienen

De fiscale zijde van de problematiek rond de opbouw van pensioen bij
internationale mobiliteit verdient daarnaast ook zonder meer een nader onderzoek
door een gespecialiseerd onderzoekert In dit proefschrift blijft deze kant van de
problematiek grotendeels buiten beschouwingt Waar in dit proefschrift een be~
schrijving wordt gegeven van fiscale wetgeving dient deze slechts om de problema~
tiek als geheel te verduidelijken~

Z l Overigens versta ik onder Imobielet werknemers niet alleen werknemers die ~zeer~ frequent
van werkgever veranderen~ de term Imobielet werknemer wordt in dit proefschrift gebruikt
voor een werknemer die van werkgever verandert~ ongeacht de frequentie waarmee dat gebeurtt



l ~ S Methode van onderzoek

Bij de behandeling van de diverse onderdelen van het onderzoek wordt gebruik
gemaakt van rechtsvergelijking~lg Door de pensioenstelsels in verschillende lidstaten
te onderzoeken kan kennis worden verworven over de vraag~ welke problemen migre~
rende werknemers kunnen tegenkomen met betrekking tot de verwerving en het
behoud van pensioenrechten als zij in een andere lidstaat gaan werkent Bovendien
is binnen veel lidstaten zelf al veel ervaring opgedaan met de bescherming van
pensioenrechten bij ontslag en kunnen nationale beschermingsmaatregelen dienen als
een inspiratiebron voor een Europese codrdinatieregeling~ Het onderzoek is
afgesloten per l december lggS ~

Voorwerp van onderzoek is de nationale wetgeving met betrekking tot de ver~
werving en het behoud van rechten op aanvullend pensioen in drie verschillende
lidstaten~ In het onderzoek zijn de Britse~ Duitse en Nederlandse pensioensystemen
betrokkent In alle drie deze staten is er wetgeving die maatregelen geeft om de
problemen die voortvloeien uit een epensioenbreuk~ op te lossen~ Zoals nog zal
blijken verschillen de benaderingen in Duitsland enerzijds en het Verenigd
Koninkrijk en Nederland anderzijds echter aanzienlijkt Daarnaast vormen in deze
drie landen aanvullende pensioenregelingen een wezenlijk onderdeel van het gehele
stelsel van sociale zekerheid~ Dit geldt het sterkst voor Nederland en het Verenigd
Koninkrijk~ waar aanvullende pensioenen een aanzienlijk deel van het oudedagsink~
omen van gepensioneerden vormen~ Voor Duitsland geldt dit in mindere mate~ omdat
het wettelijk pensioen vergeleken bij Nederland en het Verenigd Koninkrijk
gemiddeld wat hoger is~ Niettemin zijn aanvullende pensioenregelingen met name
voor hoger betaald personeel in Duitsland van groot belangt

Bijkomend voordeel is dat met name Duitsland en het Verenigd Koninkrijk
behoren tot de grotere lidstaten en dat zij aanzienlijke invloed op het besluit~
vormingsproces hebben~ Zoals nog zal blijken heeft Duitsland in het bijzonder tot nu
toe een belangrijke invloed uitgeoefend op de besluitvorming~ Zonder de instemming
van deze landen is het moeilijk om een vorm van coórdinatie van aanvullende
pensioensystemen tot stand te brengent Tot slot geeft de beperking van het onderzoek
tot drie lidstaten de mogelijkheid tot verdieping~ Hoewel niet alle pensioensystemen
binnen Europa aan bod kunnen komen~ komen de resultaten van dit onderzoek
redelijk overeen met de analyses in eerdere Europese studies naar deze problematiekt
Uiteraard is verder diepgaand onderzoek naar de pensioenstelsels van de andere
lidstaten op dit punt aan te bevelen~

ltb Probleemstelling en plan van aanpak

Samenvattend zal ik in dit proefschrift onderzoeken op welke wijze de problemen~
die werknemers die grensoverschrijdend van werkgever veranderen ondervinden met
de verwerving en het behoud van aanspraken op ouderdomspensioen in collectieve
aanvullende pensioenregelingen in het bedrijfsleven~ opgelost kunnen worden via een

IS Pieters lglZt



Europese cobrdinatieregeling~ De problemen die kunnen voortvloeien uit de
beëindiging van de deelname in een aanvullende pensioenregeling bij wisseling van
werkgever hangen samen met de systematiek van aanvullende pensioenregelingent
Om deze reden zal in hoofdstuk l een inleidend overzicht worden gegeven van de
problemen die in het algemeen kunnen voortvloeien uit de voortijdige beëindiging
van de deelname in een aanvullende pensioenvoorziening en enkele van de meest
voorkomende technieken om deze problemen op te lossen~ In de hoofdstukken S~ l
en S volgen dan achtereenvolgens de onderzoeken naar de wetgeving in Nederland~
het Verenigd Koninkrijk en Duitslandt In deze hoofdstukken wordt eerst een
overzicht gegeven van het pensioenstelselt Vervolgens wordt van elk van deze lidsta~
ten beschreven welke problemen zich in de betreffende lidstaat voordoen~ welke
maatregelen zijn genomen en welke specifieke problemen zich kunnen voordoen voor
migrerende werknemers~ In hoofdstuk b wordt een samenvattend overzicht gegeven
van de problemen die ~ zoals blijkt uit het onderzoek ~ migrerende werknemers in
deze lidstaten ondervinden bij de verwerving en het behoud van pensioenrechten bij
voortijdige beëindiging van de deelname in een pensioenregelingt In hoofdstuk ~
wordt de richtlijn met betrekking tot de bescherming van pensioenrechten van
migrerende werknemers onderzocht om te bezien welke van de problemen wel en niet
worden opgelostt In hoofdstuk S worden enkele stappen besproken voor de verdere
oplossing van de problematiekt Hoofdstuk g bevat de conclusiest
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Hoofdstuk Z Aanvullende pensioenregelingen en
arbeidsmobiliteit

IJ Inleiding

Dit hoofdstuk zal een eerste inventarisatie bevatten van de problemen die een rol
spelen bij ~internationalej arbeidsmobiliteit~ In de hoofdstukken S~ l en S zal deze
problematiek in detail worden beschreven voor achtereenvolgens de stelsels in
Nederland~ het Verenigd Koninkrijk en Duitslandt Dit hoofdstuk beoogt ~ voor een
goed begrip van de problematiek ~ aan de hand van een aantal voorbeelden inzicht
te geven in de vraag welke invloed een beëindiging van de deelname in een
aanvullende pensioenregeling in het algemeen kan hebben op de pensioenrechten van
een werknemer die bij een andere werkgever gaat werken in een andere lidstaatt
Daarbij worden enkele begrippen uitgelegd~ die in de hierop volgende hoofdstukken
bekend worden verondersteldt

In paragraaf l van dit hoofdstuk wordt een korte omschrijving gegeven van de
belangrijkste vormen van uitkeringssystematiek in aanvullende pensioenregelingent
Vervolgens wordt in paragraaf S beschreven~ welke gevolgen een beëindiging van de
deelname in een aanvullende pensioenregelingen kan hebben~ In paragraaf ~ wordt
een algemeen overzicht gegeven van enkele technieken om de bescherming van
pensioenrechten van mobiele werknemers te verbeteren~

ZtZ De vormgeving van aanvullende pensioenregelingen

De werkingssfeer~ de dekkingsgraad en de kwaliteit van pensioenregelingen kunnen
zeer verschillen~ afhankelijk van onder meer wie de pensioenregeling getroffen heeft
en wie de zeggenschap heeft over het beheer ervan~ Pensioenregelingen kunnen
gebaseerd zijn op collectieve afspraken maar kunnen ook een individueel karakter
hebben~ Zij kunnen gericht zijn op één bedrijf~ maar ook op een bedrijfstak~ regio of
sector~ Daar komt bij ~ dat omdat deze regelingen de wettelijke sociale zekerheid
aanvullen~ de prestaties vaak worden aangepast aan het niveau van het wettelijk
pensioen~ Tegelijkertijd wordt in pensioenregelingen vaak rekening gehouden met
de context van het bedrijf of de bedrijfstak waarbinnen ze afgesloten zijnt

Dat betekent dat de uitkeringssystematiek in aanvullende pensioenregelingen
zeer divers is~ Wel wordt in veel pensioenregelingen op een of andere wijze
aansluiting gezocht bij het loon dat de werknemer verdientt In een zogenaamde
eindloonregeling ~ook wel final pay~regeling genoemdj vormt het uiteindelijke
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pensioen een percentage van het laatste loon voor pensionering~~ In dergelijke
regelingen wordt in ieder dienstjaar een pensioenaanspraak opgebouwd van een vast
percentage van het loon in dat jaart Vervolgens wordt het niveau van de
pensioenaanspraken die in eerdere dienstjaren zijn opgebouwd eveneens aangepast
aan het laatst verdiende loon ~backserviceJ~l De pensioenaanspraken die in het
verleden zijn opgebouwd stijgen kortom steeds mee met individuele loonstijgingen
van de werknemer~ Een andere variant voor de inrichting van pensioenregelingen is
het middelloon~ of opbouwsysteemt Over het algemeen wordt in deze regelingen per
dienstjaar een pensioenaanspraak opgebouwd ter hoogte van een bepaald percentage
van het in dat jaar verdiende loont Individuele loonsverhogingen werken niet door
in de pensioenaanspraken die in eerdere dienstjaren zijn opgebouwdt~ Dat neemt niet
weg dat de pensioenaanspraken die in het verleden zijn opgebouwd eventueel wel
kunnen worden aangepast aan algemene loon~ of prijsontwikkelingent

Pensioenregelingen kunnen ook een pensioen verschaffen ter hoogte van een
van tevoren vastgesteld bedrag~ In zogenaamde vaste~bedragensystemen wordt de
werknemer vooraf een vast bedrag aan pensioen toegezegd~ Het kan daarbij gaan om
een vast bedrag zonder meer~ of bijvoorbeeld een vast bedrag aan pensioen per
dienstjaar~s Ten slotte zijn er ook pensioenregelingen die niet een vooraf vaststaand
pensioenresultaat in het vooruitzicht stellen~ maar waarin een bepaalde premie is
toegezegd~ In beschikbare premieregelingen ~ook wel defined contribution of money
purchaseregelingen genoemdj wordt een bepaald bedrag aan premie ~dit kan een vast
bedrag zijn~ een percentage van het salaris of een premie gerelateerd aan de leeftijdb~
beschikbaar gesteld voor de opbouw van pensioent Met het vermogen dat ~ via de
inleg van de premies en beleggingen ~ wordt opgebouwd kan op de pensioendatum
een periodieke pensioenuitkering worden ingekocht~~

Z ~~I Gevolgen van wisseling van werkgever

Voor werknemers die deelnemen in een collectieve bedrijfspensioenregeling zal de
wisseling van werkgever om te beginnen betekenen~ dat door het verbreken van de
arbeidsverhouding ook de deelname in de collectieve pensioenregeling van de
werkgever zal worden beëindigdt Dit geldt eveneens voor migrerende werknemers
die grensoverschrijdend van werkgever wisselent De voortijdige beëindiging van de
deelname in een bedrijfspensioenregeling kan verschillende gevolgen hebben~

Een aspect dat daarbij een rol speelt~ is dat op het moment dat een werknemer
van werkgever wisselt deze gevolgen meestal nog niet exact zijn te overzien~

Zij het ~ dat omwille van kostenbeperkingen dit pri ncipe vaak ietwat wordt gematigdt
bijvoorbeeld door als uitgangspunt het gemiddelde loon van de laatste S tot lO jaar voor
pensione ring te nement Vgl ~ Pensioengids llg~ ~ p~ ISZi Seres lrlg~t pt bI~
Vgl ~ Pensioengids lgW~ pt lSZ~ Seres tlW~ pt b~~M~
Vgl~ Pensioengids I~W~ pt l S l~ Seres lgW~ pt M~~ lt
Vglt Pensioengids pt IZH~
Vgl~ Ahrend ác Fbrster lggfit pA l~qj z Pensioengids lgg~t pt lZg~
Vgl ~ Pensioengids lgg~~ p~ lSO~ Seres l~W~ p~ ~Z~
Vglt Seres lgg~~ p~ ll~~Z



Pensioen wordt doorgaans over een lange periode opgebouwd~ Bij een dergelijke
lange~termijnvoorziening worden de gevolgen van gebeurtenissen die zich afspelen
tijdens de opbouwperiode pas definitief zichtbaar op het moment dat het pensioen tot
uitkering komt~ pas dan is duidelijk~ welke gevolgen een grote arbeidsmobiliteit in
het verleden heeft gehad op het pensioenresultaat~ Of de opgebouwde aanspraken
hun waarde zullen behouden tot aan de pensioendatum is onder meer afhankelijk van
de toekomstige algemene loon~~ en prijsontwikkelingent Het pensioenresultaat is
verder afhankelijk van de Qoekomstige~ individuele salarisontwikkeling van de
werknemer zelf~ Voor de werknemer is verder van belang~ of hij mag verwachten dat
hij bij volgende werkgevers in een pensioenregeling zal kunnen deelnemen~ en of
deze pensioenregelingen beter of slechter zullen zijn dan die van de oude werkgevert
De mate waarin ~pensioenverlies~ wordt geleden is kortom niet uitsluitend afhanke~
lijk van de mate waarin in het verleden pensioenaanspraken zijn opgebouwd~ maar
ook van ~ op het moment van de epensioenbreukf ~ toekomstige ontwikkelingent

Voor de werknemer zal bij zijn beslissing om een baan met pen~sioenvoorzie~
ning op te geven ook een rol spelen~ dat hij de zekerheid van een verdere opbouw van
pensioenrechten in de toekomst op het spel zet~ en het risico aanvaardt dat hij bij een
volgende werkgever niet in een pensioenregeling zal kunnen deelnemen De versprei~
ding van aanvullende pensioenvoorzieningen ~ de mate waarin werknemers vallen
onder de werkingssfeer van pensioenregelingen ~ is daarbij van belangt In de landen
met een geheel of gedeeltelijk verplichte aanvullende pensioenvoorziening is de
verspreidingsgraad over het algemeen hoger dan in landen met geheel en al
vrijwillige pensioenvoorzieningentg In landen waar relatief weinig werkgevers een
bovenwettelijke pensioenregeling hebben getroffen~ loopt men een grotere kans om
bij een volgende werkgever niet in een aanvullende pensioenregeling terecht te
koment De vooruitzichten van de werknemer worden daarbij sterk bepaald door zijn
beroep~ de sector waarin hij werkzaam is~ de grootte van het bedrijf waar hij zal gaan
werken~ enzovoort~ Hoger betaalde werknemers hebben relatief vaker rechten op
pensioen dan lager betaaldet Grote bedrijven hebben vaker een pensioenregeling dan
kleine bedrijventy Bovendien kunnen er grote verschillen in verspreidingsgraad
bestaan tussen bedrijfstakkentio Voor de vraag~ welke gevolgen arbeidsmobiliteit
heeft voor het uiteindelijke oudedagsinkomen spelen kortom verschillende factoren
een rolt niet alleen het carrièreverloop van de werknemer zelf~ maar ook algemene
loon~ en prijsontwikkelingen alsmede de vormgeving van het pensioensysteem van
een lidstaat als geheel~

Voor dit proefschrift is vooral van belang in hoeverre de werknemer tijdens het
afgelopen dienstverband in staat is geweest om onvoorwaardelijke aanspraken op
pensioen te verwervent Beëindiging van de arbeidsverhouding met een werkgever
kan leiden tot het verlies van ~voorwaardelijke~ aanspraken op pensioen of het verlies

g Voor een vergelijkend overzicht van de verspreidingsgraad van aanvullende pensioenvoor~
zieningen in de West~Europese landen zie WD~ Steinmeyer IgIS ~ pt Z AS tlm Z~lbt

g VgL Supplementary Pensions in the European Union lgga~ pt Zb en abt
to In Duitsland heeft bijvoorbeeld bbqo van de werknemers in de industrie recht op pensioen~

tegen ZSlYo van de werknemers in de handelt zie ifo Institut fur Wirtschaftsforschung Igg S ~ p~
~ en l St
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van vooruitzichten om in een pensioenregeling pensioenrechten op te bouwen ~
Daaronder vale
~ het verlies van het vooruitzicht op deelname in de pensioenregeling~ omdat men niet
heeft kunnen voldoen aan de voorwaarden voor toetreding tot de pensioenregeling
~part Zt J~ l j i
~ het ~gedeeltelijk~ verlies van pensioenaanspraken ~ omdat deze voorwaardelijk zijn
toegezegd ~part IMJ~~

een onvolledig behoud van opgebouwde pensioenrechten bij ontslag ~par ~ ZtS~SJ~
waardeverlies van opgebouwde pensioenrechten ~part Z~~~~~Jt

Ztdt l Voorwaarden voor toetreding tot een pensioenregeling ~wachtperioden j

Voorbeeld l
Mt is fysiotherapeutet Omdat zij in Nederland als fysiotherapeute moeilijk aan de

slag komt~ zoekt zij werk in het Verenigd Koninkrijk~ Daar wordt zij een aantal
malen te werk gesteld in verschillende ziekenhuizen~ telkens voor de periode van
enkele maandent In de pensioenregeling is de voorwaarde opgenomen dat
werknemers ten minste een jaaronafgebroken als fysiotherapeut moeten hebben
gewerkt bij een aangesloten instelling~ Omdat zij steeds maar voor enkele maanden
achtereen in het Verenigd Koninkrijk werkzaam is~ voldoet zij niet aan deze
voorwaardet

Het is mogelijk dat aan de werknemer is toegezegd~ dat hij pensioenaanspraken zal
gaan opbouwen zodra hij gedurende een bepaalde periode ~een wachttijdj ~ ~ in dienst
is geweest of een bepaalde leeftijd heeft bereiktt~z Tijdens de wachtperiode bouwt de
werknemer nog geen aanspraken op pensioen op~ ook geen voorwaardelijke
aanspraken~ Pas op het moment dat de werknemer een bepaalde tijd in dienst is gaat
hij ~al dan niet voorwaardelijkej aanspraken op pensioen opbouwen~ Het is wel
mogelijk dat na het verloop van de wachttermijn met terugwerkende kracht alsnog
pensioenrechten worden toegekend over de voorafgaande periodet Vertrekt de

werknemer echter vóór het aflopen van de wachtperiode dan heeft hij geen
pensioenaanspraken opgebouwdt Het doel van een wachtperiode ofeen leeftijdsgrens
is dat daarmee via eenduidige criteria bepaalde personen van de pensioenregeling
kunnen worden uitgesloten~ bijvoorbeeld omdat de werkgever er geen belang bij
heeft ze in de pensioenregeling op te nemenY Daarbij zal het vaak gaan om
werknemers waarmee de werkgever ~nog~ geen langdurige band wil bewerkstelligent
Dit geldt bijvoorbeeld voor werknemers die nog maar kort in dienst zijn~ werknemers
die uitsluitend op tijdelijke basis zijn aangenomen~ en jonge werknemerst Ook

kunnen administratieve overwegingen een rol speleni op deze manier wordt

voorkomen dat pensioenregelingen een duiventil worden~ waar zeer mobiele

l l In het Engels wordt gesproken van een waiting periodf~ in het Duits van een IVorschaltzeitt~

lZ Vglt ~belhack ~Die betriebliche Altersversorgungjt aantt ZP t
I s Kraamwinkel IggSt p ~ Sa~ Doetsch lgg S~ p ~ IJ SI e~vt~
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werknemers frequent in~~ en uittrederl~~~ Een redelijk korte wachtperiode~ zoals in het
bovenstaande voorbeeld~ heeft meestal vooral administratieve redenent Zij treffen
vooral zeer mobiele werknemers die om de paar maanden van dienstbetrekking
veranderent Lange wachtperioden daarentegen~ bijvoorbeeld van S jaar of langer~
hebben ook gevolgen voor werknemers met langere dienstverbandent

M tZ Voorwaarden voor de verwerving van pensioenrechten
~verwervingsperiodenj

Voorbeeld Z
Een Nederlandse werknemer heeft acht jaar in Duitsland gewerkt bij dezelfde
werkgever~ van zijn Me tot en met zijn iQe levensjaart Zijn werkgever had hem een
pensioen toegezegdt Na acht jaar keert hij terug naar Nederland en treedt in dienst
bij een Nederlandse werkgever ~ Volgens de Duitse pensioenwetgeving hoeft de
werkgever de werknemer bij ontslag uitsluitend een aanspraak op pensioen mee te
geven ~ als hij ten minste IO jaar bij dezelfde werkgever heeft gewerkt~ en ~Sjaar oud
is~ ~s Omdat de betrokken werknemer niet aan deze voorwaarden voldoet ~ vervalt
iedere aanspraak op pensioen ~

Een tweede vorm van mogelijk verlies vloeit voort uit het geheel of gedeeltelijk
vervallen van pensioenaanspraken zodra de werknemer de deelname in de
pensioenregeling beëindigtt Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als in de pensioenregeling
voorwaardelijke aanspraken op pensioen worden toegezegd~ die pas omgezet worden
in onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen zodra de werknemer aan de betreffen~
de voorwaarde~n~ heeft voldaan~ bijvoorbeeld als hij gedurende een bepaalde periode
in dienst is geweest~ Een dergelijke voorwaarde wordt in dit proefschrift een verwer~
vingsperiode genoemdt~b Van een verwervingsperiode is sprake als een werknemer
voorwaardelijke aanspraken op pensioen opbouwt~ die pas gelden als ~definitief
verworven~ zodra een zekere termijn is verstreken of de werknemer een bepaalde
leeftijd heeft bereiktt Als de verwervingsperiode is verstreken blijven de opgebouwde
pensioenaanspraken behouden~ ook als de werknemer uit de regeling vertrektt
Vertrekt de werknemer echter vóór het verstrijken van de termijn~ dan vervallen de
pensioenaansprakent Verwervingsperioden kunnen de werknemer aan de werkgever
binen~ omdat het onaantrekkelijk wordt om bij een andere werkgever te gaan werken~
Hoogstens krijgt de werknemer de door hemzelf betaalde premies terugbetaaldt~~

Iq Vglt Doetsch Ilgj~ pt ISI~ Lutjens lgHh p~ Ib~t
lS Zie paragraaf S~Stl e~v~~
lb In het Nederlands bestaat geen gebruikelijke term voor dergelijke voorwaardent Om deze reden

hanteer ik de term t verwerv ingsperi odet~ ter onderscheid van de term wachtperi ode~t In het
Duits wordt in dit verband de term IUnverfallb arkeitsieitf gebruikt~ in het Engels vesting
pe riod~ t

U Vglt Pension Law Reform llgS~ Vol~ I~ p~ Zgat Lutjens lgHh p~Sbgt

l I l



IJ~J Het behoud van pensioenrechten

Een andere situatie die zich kan voordoen is dat opgebouwde pensioenrechten niet
geheel~ maar gedeeltelijk vervallen~ Dit is het geval als de werknemer na beëindiging
van de deelname een aanspraak op pensioen behoudt die geen evenredige af~
spiegeling vormt van de aanspraken die hij tijdens zijn dienstverband heeft opge~
bouwdt Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als aan de werknemer op het moment
van vertrek slechts een aanspraak wordt toegekend op basis van de op dat moment
daadwerkelijk betaalde werkgevers~ en werknemersbijdragen~ Als pensioenrechten
~gedeeltelijkj achteraf gefinancierd worden~ dan verkrijgt de werknemer een lagere
aanspraak op pensioen dan wanneer hij wel deelnemer in de pensioenregeling had
kunnen blijven ffie tekening IJ tta

Tekening l

Pensioen~
grondslag
teindloon~
regeling~

r~
r

B r

Dienstjaren

ABCD ~evenredige~ pensioenaanspraak
EFBCD gefinancierde pensioenaanspraak
ABEF pensioenverlies

l~J tQ Waardeverlies opgebouwde aanspraken

Als pensioenaanspraken na een ontslag wel behouden blijven is het niettemin
mogelijk~ dat deze aanspraken in waarde dalen in de periode die resteert tot aan de
pensioendatum~ In veel pensioenregelingen worden pensioenrechten op een of andere

IS Dit probleem heeft met name in Nederland aandacht gekregen vanwege het gebruik van
uitstelfinanciering in pensioenregelingen~ In lW is de wetgeving op dit punt in Nederland
gewijzigd~ Overigens is dit probleem ook in het Verenigd Koninkrijk en Duitsland ondervan~
gent Vgl~ Stichting van de Arbeid IgHlt pt Zt en bijlage II bij dit rapportt p ~ Zt Zie ook par~
Z A~ l ~ van dit hoofdstuk en de betreffende passages in hoofdstuk S ta en S ~
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wijze aangepast aan de inflatiet Tijdens de opbouwperiode kunnen pensioenrechten
worden aangepast aan de ontwikkeling van de prijzen ~waardevastheidj~ of de
ontwikkeling van de lonen ~welvaartsvastheid~t In eindloonregelingen worden
pensioenrechten tijdens de opbouwperiode beschermd tegen inflatie doordat de opge~
bouwde rechten meegroeien met de individuele salarisontwikkeling van de werkne~
mert Daarnaast kunnen pensioenregelingen voorzien in een of andere vorm van
inflatiebescherming van de ingegane pensioenent

Als een of meer van deze vormen van inflatiebescherming echter worden
beperkt tot ~actievef deelnemers~ terwijl de aanspraken van werknemers die uit de
pensioenregeling vertrokken zijn worden bevroren~ dan heeft dit een belangrijk effect
op het pensioen van de mobiele werknemer~ Het verlies van het recht op
inflatiebescherming leidt ertoe dat het pensioen in waarde zal dalen vanaf het
moment dat de werknemer de deelname in de regeling heeft beëindigd~ ten opzichte
van het pensioen dat hij had kunnen ontvangen als hij bij dezelfde werkgever was
gebleven~~g

Opgebouwde pensioenaanspraken die resteren na een pensioenbreuk verliezen
in de eerste plaats hun waarde~ als zij tot aan de pensioendatum niet meer worden
geïndexeerd conform de algemene loonontwikkeling of de ontwikkeling van de
prijzen~ ten minste voor zover de pensioenaanspraken van actieve deelnemers wel
meegroeien met deze ontwikkelingent

Voorbeeld Q
Een Nederlands bedrijf heeft een pensioenregeling die werkt volgens de middelt
loonsystematiekt Volgens deze regeling bouwen de werknemers ieder jaar een
pensioenaanspraakop van I ~ ZSolo van het in datjaargenoten loon~ Zo In deze regeling
worden de pensioenaanspraken van actieve deelnemers tot aan de pensioendatum
geindexeerd conform de ontwikkeling van de prijzen~ De prijsinflatie bedraagt ~olo
perjaart Een Duitse werknemer van IS jaaroud heeft J jaargewerkt bij het bedrijf
en is daarna teruggekeerd naar Duitsland~ Zijn beginsalaris was fZS OOOt Ver~
volgens is zijn salaris iederjaarmet fSOO verhoogd~ In het laatstejaarvan deelname
bedraagt zijn salaris fZ Z OOOt Na S jaarheeft hij een aanspraakopgebouwd op een
pensioen vanf Z~I i~t perjaar~ die vervolgens niet meer wordt getindexeerdt Was
deze pensioenaanspraak in de ZO jaardie de werknemer nog resten tot aan de
pensioengerechtigde leeftijd wel steeds geïndexeerd met J QIo perjaar~ dan had het
jaarlijksepensioen van de werknemer f J iSS ~ ~ bedragent De pensioenaanspraak
daalt kortom ongeveer de helft in waarde~ ~zie tekening IIJ ~

l I Stichting van de Arbeid lgHlt p~ S ~q en bijbehorende bijlage II ~ pt S~ai OPB IJHlt p ~ la en
ZSc Pension Law Reform I IgS~ Vol~ II~ pt IgS~ M~

Zo In tegenstelling tot in eindloonregelingen~ worden de in eerdere dienstjaren opgebouwde
aanspraken niet aangepast aan individuele salarisverhogingen~
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Pensioen~
grondslag
~middelloon~
regeling~

ABCD verworven pensioenaanspraak
ABEF waardeverlies

Dienstjaren

In eindloonregelingen verliest de werknemer tevens het recht op ~levensstandaard~
bescherming~ van de opgebouwde pensioenrechtent In eindloonregelingen worden
reeds opgebouwde pensioenaanspraken tijdens de actieve deelname immers steeds
aangepast aan het niveau van het laatstverdiende individuele salarist Het individuele
salaris stijgt doorgaans met de leeftijd~ als gevolg van periodieke salarisverhogingen
en promoties~ Eindloonregelingen bieden daarom meer dan een inflatiebeschermingt
het doel van deze regelingen is het behoud van de levensstandaard van de werknemer
na pensioneringtZ~ Zodra echter de deelname in een eindloonregeling voortijdig wordt
beëindigd~ resteert een pensioenaanspraak die gebaseerd is op het laatstverdiende
loon op het moment van vertrek uit de pensioenregeling~ Latere individuele
salarisverhogingen die zich voordoen bij andere werkgevers worden niet meer in deze
pensioenaanspraak verdisconteerdt Het uiteindelijke pensioen dat de mobiele
werknemer zal ontvangen vormt geen afspiegeling van zijn laatste salaris voordat hij
met pensioen ging~ Was de werknemer wel deelnemer gebleven in de pensioenrege~
ling~ dan was de opgebouwde pensioenaanspraak wel steeds aangepast aan de
individuele salarisontwikkeling~ Eindloonregelingen worden daarom wel beschouwd
als ~ in ieder geval relatief ~ onaantrekkelijk voor mobiele werknemersZZ~ omdat dezen
feitelijk het belangrijkste voordeel ervan ~ een pensioen dat de individueel bereikte
levensstandaard zoveel mogelijk behoudt ~ mislopent

I I VgI ~ Seres lgg I t pt bI
ZZ Vglt OPB lgHl ~ pt ZS~ Van Yperen IIH S~ p~ Lutjens IgSg ~ p ~ SSI~SSI
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Voorbeeld S
Een Nederlandse werknemer heeft IOjaargewerkt in het Verenigd Koninkrijk~ van
zijn ZSe tot zijn ~Set In de pensioenregeling van zijn Britse werkgever bouwden
werknemers jaarlijks een aanspraakop pensioen op ter hoogte van IM van het
laatstverdiende salaris ~eindloonregelingj~ Het eindsalaris van de werknemer
bedroeg L~O OOO~ ~ ~ Na IOjaarheeft hij een aanspraakopgebouwd op een pensioen
van fS OOO~ ~ Bij zijn nieuwe werkgever ~werkgever B J groeit zijn salaris naareen
eindniveau van f ZS OOO~ ~ op bQjarige leeftijdt Was de pensioenaanspraak die hij
had opgebouwd bij zijn eerste werkgever ~werkgever A J meegegroeid met de
individuele salarisontwikkeling bij de nieuwe werkgever~ dan zou de werknemer een
aanspraak hebben opgebouwd op een pensioen van fIZ SOO ~ ~t Het verschil tussen
deze twee bedragen isjaarlijks fZ SOO ~ t ~zie tekening IIIJ t

Tekening III

PenI
grondslag ~
~eindloon~
regeling~ E F

~
r

r
r

r

~L
A B

C D

Werkgever A Werkgever B
Dienstjaren

ABCD verworven pensioenaanspraak bij werkgever A
ABEF pensioenverlies

ZA Instrumenten voor de reparatie van pensioenverlies

ZtQ~I Verwerving

Voor de reparatie van de gevolgen van wisseling van werkgever is de meest basale
voorwaarde dat pensioenrechten daadwerkelijk worden verworven~ en niet vervallen
bij het einde van het dienstverbandt De verwerving van pensioenrechten is ook een
conditio sine qua non voor de toepasselijkheid van andere maatregelen zoals
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indexatie en waarde~overdrachtt Immers~ vervallen pensioenrechten hoeven niet
geïndexeerd te worden en kunnen evenmin worden overgedragen~ De verwerving van
pensioenrechten kan zijn afgedwongen via ~wettelijkej regels die voorschrijven~ dat
werknemers die ~ eventueel na een zekere periode van deelname ~ uit de regeling
vertrekken~ hun pensioenaanspraken behouden~ Bovendien kan worden voor~
geschreven dat de pensioenaanspraken van een gewezen deelnemer op een
evenredige wijze worden berekend~ Dat wil zeggen~ dat de pensioenaanspraken
evenredig dienen te zijn aan de pensioenaanspraak die de werknemer zou hebben
ontvangen als hij tot aan de pensioendatum bij dezelfde werkgever zou hebben
gewerkttZ~

Z~ atZ Samentelling van tijdvakken

Een andere manier waarop de verwerving van pensioenrechten kan worden versneld
is door het in aanmerking nemen van tijdvakken die liggen vóór het aangaan van het
dienstverband~ Als de werkgever de werknemer een pensioenregeling aanbiedt
waarvoor een verwervings~ of een wachtperiode geldt~ kunnen de gevolgen van de
toepassing van dergelijke perioden worden verzacht als de werkgever bij de
vervulling van de wacht~ of verwervingsperiode tijdvakken in aanmerking neemt die
liggen voor het aangaan van het dienstverband~za Het kan daarbij gaan om dienstjaren
die zijn doorgebracht bij een vorige werkgever~ maar ook bijvoorbeeld om perioden
van ~voor de betreffende baan relevante~ scholing~ Doordat voor de vervulling van
de wacht~ of verwervingsperiode dergelijke tijdvakken in aanmerking worden
genomen~ zal de werknemer de betreffende periode sneller doorlopen~

ZtQ ~ Indexering

Waardeverlies van pensioenaanspraken die een mobiele werknemer in een vorige
dienstbetrekking heeft opgebouwd kan worden gecompenseerd via indexering~ Dit
houdt in~ dat de tslapende~ pensioenrechten tot aan de pensioendatum worden
aangepast aan de ontwikkelingen van lonen of prijzent Men kan daarbij aansluiten
bij de algemene landelijke loonontwikkeling of de loonontwikkeling van de
bedrijfstakt Ook indexering met een vast percentage is mogelijk~ of via toeslagen van
een vast bedragt

Indexering kan onvoorwaardelijk zijn toegezegd~ maar kan ook worden
onderworpen aan bepaalde voorwaarden~ bijvoorbeeld dat het fonds voldoende
middelen moet bezitten om indexering toe te passen~ZS Indexering kan tevens aan een
maximum ~bijvoorbeeld een maximumpercentagej worden gebondentZb De
effectiviteit van indexering hangt sterk af van de wijze waarop dit geschiedt~

Is Vgl~ paragrafen J~S~l~j~ a ~Stlt J ~ en S~StI ~S~
Za Zie paragraaf S~StItZt
ZS Vgl~ bijvoorbeeld paragraaf S tS~Zt
Zb Vgl~ par agraaf a~S~Z~
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Uiteindelijk gaat het er uiteraard om~ of de toegepaste indexering toereikend is om
waardeverlies te voorkomen ~

Voor gewezen deelnemers in eindloonregelingen zal indexe ri ng van de
opgebouwde pensioenaanspraken conform de algemene loonontwikkeling of de
ontwikkeling van de prijzen vaak het verlies van het recht op Llevensstandaard~
bescherming~ van de opgebouwde pensioenrechten niet geheel compenseren ~ In
eindloonregelingen worden de opgebouwde pensioenaanspraken tijdens de actieve
deelname immers steeds aangepast aan individuele salarisverhogingent Daarbij gaat
het niet uitsluitend om algemene salari sverhogingen~ maar ook om pe riodieke
salarisverhogingen en salarisverhogingen als gevolg van promoties ~ De individuele
sala risontwikkeling heeft daarom meestal een steiler verloop dan de algemene
loonontwikkeling of de ontwikkeling van de prijzentz~

Z atQ Waardetoverdracht

Voorbeeld b
Een Engels onderdaan die enkele jaren in Nederland heeft gewerkt bij een
softwarebedrijf wil terugkeren naarhet Verenigd Koninkrijk~ alwaar hij verwacht
voortaan te zullen blijven~ Hij vindt een baan bij een computerbedrijf in Londen~
Vervolgens wil hij de pensioenrechten die hij bij zijn Nederlandse werkgever heeft
opgebouwd overdragen naarhet pensioenfonds van het Engelse bedrijf Hij is van
mening dat dit voor hem de meest aantrekkelijke oplossing is~ op die manier komen
al zijn pensioenaanspraken in één handt Als hij de pensioenaanspraak laatstaan in
de pensioenregeling van de Nederlandse werkgever dan heeft hij pas recht op
uitkering ervan als hij bS wordt~ De Engelse regeling heeft een pensioenleeftijd van
bOjaar~ Echter~ volgens de Nederlandse pensioenwetgeving is overdracht van de
waarde van pensioenrechten naar een pensioenfonds in het buitenland niet
toegestaan~ tenzij met een speciale ontheffmgtzs Een volgend knelpunt is~ dat in
Engeland en Nederland voor waarde~overdracht verschillende richtlijnen voor de
actuariële berekening van de overdrachtssom enerzijds~ en de inkoop van
pensioenrechten anderzijds worden gehanteerd~zfl

Een alternatief voor het behoud van de opgebouwde pensioenrechten in de
pensioenregeling van de vorige werkgever is de overdracht van de waarde van de
opgebouwde pensioenaanspraken naar de pensioenregeling van de nieuwe
werkgevert De vorigewerkgever draagt de waarde van de pensioenaanspraken over
aan de nieuwe werkgever~ en is daarmee van al zijn verplichtingen jegens de
werknemer bevrijd~ De overdrachtssom wordt gebruikt om extra pensioenaanspraken
in te kopen in de regeling van de nieuwe werkgever~ die daarmee als het ware de
pensioenverplichtingen van de vorige werkgever overneemt~ Het is mogelijk dat de
aanspraken in de nieuwe regeling op dezelfde manier worden berekend als de nog op

ZI VgL Pension Law Reform IggSt p~ lgbt
ZH Zie paragraaf IStjtat
Zg Zie paragrafen StStS etvt en a~S~J~ e v~~
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te bouwen aanspraken in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever~ waarna ze
vervolgens op dezelfde manier worden aangepast aan individuele of algemene
loonontwikkelingent Als pensioenaanspraken bijvoorbeeld worden overgedragen
naar een eindloonregeling~ dan kunnen deze worden tvertaaldf in aanspraken op basis
van de eindloonformule~ de werknemer verkrijgt dan een aantal Lextraf dienstjaren~
uitgaande van het aanvangssalaris van de werknemer~ Vervolgens worden de

aanspraken aangepast aan de individuele salarisontwikkeling van de werknemer bij

de nieuwe werkgevert Er wordt kortom back~service verleend over de
pensioenaanspraken die de werknemer heeft verkregen op grond van de waarde~
overdrachtt Waarde~overdracht kan in theorie kortom zelfs het verlies van
Ievensstandaardbeschermingl ~gedeeltelijkj compenseren ffie tekening IV~t

Tekening IV

Pensioem
grondslag K L i
~eindloon~

~

regeling~
AA

r
r B G

I ~

c D

Werkgever A Werkgever B Dienstjaren

ABCD verworven pensioenaanspraak bij werkgever A

GHIJ textra~ pensioenaanspraak bij werkgever B na overdracht
KLGH verhogingen van pensioenaanspraak

Het resultaat van waarde~overdracht hangt in de praktijk echter van zeer veel factoren

af~ Belangrijk is in de eerste plaats hoe de waarde van de opgebouwde aanspraken

wordt berekend~ en welke aanspraken wel en niet voor overdracht vatbaar zijn~

Vervolgens is van belang hoe de overdrachtssom wordt evertaalW in pensioen~

aanspraken in de nieuwe regeling~~o De onderlinge verschillen tussen pensioen~

regelingen maken het waarschijnlijk~ dat een werknemer in de nieuwe regeling niet

hetzelfde aantal dienstjaren verkrijgt als hij tijdens zijn dienstverband met de oude
werkgever had opgebouwdt Maakt de werknemer bijvoorbeeld een carrièresprong bij

de overgang naar de nieuwe werkgever~ dan verkrijgt hij in de nieuwe regeling
minder dienstjaren dan de werknemer in de oude regeling had~ Of waarde~overdracht
werkelijk alle gevolgen van een ~pensioenbreW compenseert hangt kortom van de

overdragende en overnemende pensioenregeling~ en de individuele situatie van de

werknemer aft

so Idem vorige noott
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Zoals uit dit voorbeeld blijkt is het voor migrerende werknemers eveneens van
belang dat overdracht van pensioenrechten ook naar een uitvoeringsorgaan in een
andere lidstaat kan geschieden~ Als dit niet mogelijk is~ of onvoldoende waarborgen
aanwezig zijn om een verder verlies van pensioenrechten te voorkomen~ dan kunnen
migrerende werknemers geen gebruik maken van dit instrumentt

Z ~ S Conclusie

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste obstakels voor het vrij verkeer van werknemers
op het pensioenterrein in hoofdlijnen geïnventariseerd~ Collectieve aanvullende
pensioenvoorzieningen zijn niet goed berekend op arbeidsmobiliteitt Werkgevers en
vakbonden hebben de zeggenschap over de voorwaarden waaronder werknemers
pensioen opbouwen~ de hoogte van hun pensioen en de uitvoering van pensioenrege~
lingent De collectieve verzekeringen zijn verbonden aan de onderneming of de
bedrijfstak~ en hebben derhalve slechts een beperkte kring van verzekerden Het recht
op pensioen is verbonden aan de arbeidsverhouding~ Wisseling van werkgever levert
een breuk op in de opbouw van pensioent Veel voorwaarden van aanvullende
pensioenregelingen zijn nadelig voor werknemers die voor het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd afhaken~ Daar komt bij ~ dat aanvullende
pensioenverzekeringen doorgaans niet de gehele beroepsbevolking dekken~ De
oorzaak hiervan is dat veel van de pensioenstelsels in de lidstaten gebaseerd zijn op
vrijwilligheid~ waardoor de verspreiding afhankelijk is van de bereidheid van
werkgevers om pensioenvoorzieningen te treffen~ en de onderhandelingspositie van
de vakbonden~

De mobiliteitsproblemen van werknemers in het algemeen vloeien kortom voort
uit de wijze waarop aanvullende pensioenvoorzieningen zijn vormgegevent
Werknemers met wie de werkgever geen langdurig dienstverband wil aangaan
kunnen zijn uitgesloten van deelname in de pensioenregelingt Werknemers kunnen
hun opgebouwde pensioenrechten verliezen~ Opgebouwde pensioenrechten kunnen
bevroren worden~ waardoor het uiteindelijke pensioenresultaat geen afspiegeling
vormt van hetgeen de werknemer aan pensioen had ontvangen als hij in dezelfde
regeling was geblevent Samengevat kan mobiliteit in het algemeen tot gevolg hebbew
t onthouding van de mogelijkheid om pensioenrechten op te bouwen~
~ verval van pensioenrechten~
~ verlies van inflatiebescherming van de opgebouwde pensioenrechten~
~ ~in eindloonregelingen~ verlies van ~levensstandaardbescherming~ van de
opgebouwde pensioenrechtent
De vraag in hoeverre deze gevolgen van mobiliteit geëlimineerd of gerepareerd
zouden moeten worden is in de verschillende lidstaten op een verschillende manier
beantwoordt Hierboven zijn in het kort een aantal mogelijke maatregelen beschreven~
die worden gebruikt om aanvullende pensioenregelingen onderling zodanig te
coárdineren~ dat het overstappen naar een andere pensioenregeling bij een wisseling
van werkgever zo veel mogelijk verloopt zonder verlies van pensioenrechten~ In de
hoofdstukken ~ ~ ~ en S wordt meer uitgebreid beschreven~ welke keuzen in dit
verband in Nederland~ het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn gemaaktt
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Hoofdstuk ~i Nederland

JA Inleiding

Aan de basis van het Nederlandse pensioenstelsel ligt een algemene wettelijke
ouderdomsverzekering voor alle ingezetenew de Algemene Ouderdomswet ~AOW~~
In beginsel hebben alle personen die in Nederland wonen op grond van deze wet
recht op een ouderdomspensioen op het niveau van het sociaal minimum zodra zij de
pensioengerechtigde leeftijd bereiken~ Omdat de AOW slechts voorziet in een
basisuitkering voor de vervulling van de belangrijkste levensbehoeften~ bestaat in
Nederland een aanzienlijke ruimte voor bovenwettelijke pensioenvoorzieningen~ De
meeste werkgevers hebben voor hun werknemers vrijwillig een collectieve pensioen~
voorziening getroffen~ of zijn verplicht aangesloten bij een in hun bedrijfstak ver~
plichtgestelde collectieve pensioenvoorziening~ Ongeveer gOqo van de werknemers
nemen deel in een aanvullende pensioenregeling~t

Aanvullende pensioenvoorzieningen behoren naar de heersende opvattingen in
Nederland tot het terrein van de sociale partnerst De overheid stelt zich op dit terrein
terughoudend op~ haar rol is vooral ondersteunend en voorwaardescheppend van
aard~~ De overheid heeft wel een wettelijk kader geschapen waarbinnen de bovenwet~
telijke pensioenvoorziening dient te opereren Daarbij is van belang de Pensioen~ en
spaarfondsenwet IgSZ ~PSWJ~j Deze wet heeft tot doel te waarborgen dat door
werkgevers gedane toezeggingen omtrent pensioen gestand worden gedaant De wet
bevat bepalingen met betrekking tot de uitvoering van de door werkgevers aangegane
pensioenverplichtingen ter bescherming van de pensioenaanspraken van werknemers~
Een pensioenregeling mag uitsluitend door een pensioenfonds of een
verzekeringsmaatschappij worden uitgevoerd~ Uitvoeringsorganen van pensioen~
regelingen staan onder toezicht van de Verzekeringskamer~a Verder bevat de
Pensioen~ en spaarfondsenwet onder meer bepalingen over het bestuur en het beheer
van pensioenfondsen~ In de PSW zijn ook een aantal maatregelen te vinden die
betrekking hebben op de bescherming van pensioenrechten bij ontslagt

De Pensioen~ en spaarfondsenwet verplicht werkgevers niet om een aanvullen~
de pensioenvoorziening te treffen~ Dat aanvullende pensioenvoorzieningen in
Nederland desondanks zo breed zijn verspreid is voor een belangrijk deel te danken
aan het feit dat werkgevers en werknemers verplicht kunnen worden om deel te
nemen in een bedrijfspensioenfondst De Wet verplichte deelneming in een

Witte vlekken op pensioengebied Igg~~ p ~ IS e~vtt
Nota Aanvullende Pensioenen~ Kamerstukken fl lgtlOlglt ZZ Ib~t nr~ Zt pt S ~
Laatstelijk gewijzigd bij wet van l~ december lgg~ ~ Stb~ lgl~t bbO ~
De Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf is op deze organen niet van toepassingt ten minste voor
zover zij handelen ter uitvoering van een pensioentoezegging van een werkgevec Zie art~ l~i
Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf~ laatstelijk gewijzigd bij wet van l juli I~H ~ Stb~ IggSt ~IJS~
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bedrijfspensioenfunds lg ~ig ~Wet BPFJs bevat een regeling voor de verpliehtstelliug
van de deelname in pensioenfondsen die in een bedrijfstak werkzaam zijn ~bedrijfs~
pensioenfondsenjt Volgens de bepalingen van deze wet kan de Minister de deelname
in een bedrijfspensioenfonds verplicht stellen voor alle bedrijfsgenoten in de
betreffende bedrijfstak~ In Nederland bestaan rond de tachtig bedrijfspensioen~
fondsen~ waarvan in b~ de deelname verplicht is gesteldtb Meer dan de helft van de
werknemers in Nederland valt onder de werkingssfeer van een al dan niet verplicht
gesteld bedrijfspensioenfonds~~ Bedrijfstakgewijs opgezette aanvullende pensioen~
voorzieningen vormen daarmee een zeer markant onderdeel van het Nederlandse
pensioenstelsel~ in tegenstelling tot in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk~ waar
bedrijfstakgewijze pensioenvoorzieningen weinig voorkoment

Naast een institutioneel kader heeft de overheid een fiscaal kader geschapen
voor collectieve aanvullende pensioenvoorzieningent De Wet op de Loonbelasting
lgb~ bevat bepalingen met betrekking tot de belastingheffing over pensioenpremies
en pensioenuitkeringent De fiscale wetgeving en het fiscaal beleid hebben een
belangrijke invloed op de inhoud van pensioenregelingen~

Het Nederlandse pensioenstelsel is de laatste jaren aan forse veranderingen
onderhevig als gevolg van maatschappelijke en economische ontwikkelingen~ Het
traditionele pensioenstelsel~ dat vooral was geënt op de mannelijke kostwinner die
gedurende zijn loopbaan niet of weinig van werkgever veranderde~ krijgt langzamer~
hand een ander aanzien~ In l Ig ~l en l~ is de PSW in verband hiermee op een aantal
punten gewijzigV De toenemende arbeidsmobiliteit maakte maatregelen tegen de
pensioenbreuk noodzakelijk~ Onder invloed van de toenemende arbeids~
marktparticipatie van vrouwen en de jurisprudentie van het Europese Hofvan Justitie
met betrekking tot de gelijke behandeling van mannen en vrouwen kunnen ~gehuwdej
vrouwen niet langer worden uitgesloten van pensioenvoorzieningen~ en moeten
deeltijdwerknemers op dezelfde wijze pensioen kunnen opbouwen als voltijd
werknemerst De veranderde opvattingen over het gezin en de opkomst van
alternatieve samenlevingsvormen hebben ertoe geleid dat ook ten behoeve van
ongehuwd samenlevende partners nabestaandenpensioen kan worden opgebouwdt
Ook is de verevening van pensioenrechten na echtscheiding wettelijk geregeldty Op
dit moment zijn vele discussies gaande over onder meer de toekomst van het stelsel
van verplichte deelneming en de flexibilisering van aanvullende pensioenregelingen~
De toenemende vergrijzing maakt het noodzakelijk om de aanzienlijke kosten van het
pensioenstelsel beheersbaar te houden~ Al deze ontwikkelingen zullen er naar
verwachting toe leiden dat de komende jaren het pensioenstelsel in Nederland
voortdurend in beweging zal blijventto

s Laatstelijk gewijzigd bij wet van l december lgWt Stbt IggJt SHOt
S Jaarverslag Verzekeringskamer ItXJJ ~ pt SS~
l Pensioenmonitor M~~ p~ lS~
g Zie otm ~ Kamerstukken II IggZlgS~ IS lIJ ~ Kamerstukken Il lggSlgb~ ZI bgJt
g Wet verevening pensioenrechten bij scheidingt laatstelijk gewijzigd bij wet van IJ december

I IgJI Stb~ lggJ ~ bbO ~
to Vgl~ Jacobs IgIJt p~ MS e v~~
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J tZ De Algemene Ouderdomswet

De AOW~ ingevoerd op l januari IIS ~ ~ vormt de bodem van het stelsel van
pensioenvoorzieningen in Nederland~ De AOW is een verplichte ouderdomsverzeke~
ring voor alle ingezetenen en behoort daarmee tot de volksverzekeringent~t Alle
ingezetenen jonger dan fS jaar zijn verplicht verzekerd voor de AOW~ De nationali~

teit van de ingezetene is niet van belang~ om ingezetene te kunnen zijn~ moet men zijn
woonplaats in Nederland hebbent Of een betrokkene in Nederland woont wordt
beoordeeld naar de omstandigheden van het gevalt~l Daarnaast zijn eveneens
verzekerd niet~ingezetenen~ die in Nederland in een privaatrechtelijke of publiekrech~
telijke dienstbetrekking werkzaam zijn en hier te lande zijn onderworpen aan de
loonbelasting~ts Naast de verplichte verzekering kent de AOW voorts de mogelijk~

heid tot vrijwillige verzekering~ Bij vestiging in het buitenland kan men de
verzekering vrijwillig voortzetten tijdens het verblijf in het buitenland~~a

Om aanspraak te kunnen maken op een AOWpensioen moet men de leeftijd van

bS jaar hebben bereikt~ en voorafgaand daaraan verzekerd zijn geweesCs De AOW
kent verschillende pensioenbedragen~ afhankelijk van onder meer de gezinssituatie
van de pensioengerechtigde en de leeftijd van een eventuele partner of kind~~b
Gehuwde en ongehuwd samenlevende pensioengerechtigden ontvangen ieder een
bedrag van SOqo van het netto minimumloont Partners die beiden bS jaar ofouder zijn
ontvangen daarmee gezamenlijk een inkomen ter hoogte van het netto minimumloon~
Een gehuwde of ongehuwd samenlevende pensioengerechtigde met een partner

jonger dan bS jaar heeft~ afhankelijk van de inkomenspositie van de jongere partner~
recht op een toeslag van maximaal SOqo van het netto minimumloont~ De hoogte van
de toeslag hangt af van de hoogte van het inkomen van de partner~ Alleenstaande
pensioengerechtigden ontvangen een bedrag van ~ Oqo van het netto minimumloon~
hebben zij echter een kind jonger dan I S jaar~ dan ontvangen zij een bedrag van gOqo
van het netto minimumloomtg

Op de pensioenbedragen worden andere inkomsten en het vermogen van de

pensioengerechtigde niet in mindering gebrachtt Wel is de verzekeringsduur van

l l In het Nederlands sociaal verzekeringsrecht wordt onderscheid gemaakt tussen volksverzeke~

ringen en werknemersverzekeringen~ Voor uitkeringen uit de volksverzekeringen zijn in

principe alle ingezetenen verzekerd~ Verzekerd voor de werknemersverzekeringen zijn in

beginsel alleen werknemers werkzaam in een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke

dienstbetrekking~ Noordam llgHt pt ISZ~
lZ Noordam lgqHt p~ lHb~
Is Art~ b AOW~ Daarnaast worden in het Besluit uitbreiding en beperking kring verzekerden

volksverzekeringen ~KB van S mei lgHg ~ Stbt lgHg~ lba~ onder meer personen die in

diplomatieke dienst werkzaam zijn en zeelui in dienst van een Nederlandse werkgever onder

de verplichte verzekering gebracht~
M Daarnaast is het ook mogelijk om achteraf~ wanneer men zich ~opnieuwj vestigt in Nederlandt

de onverzekerde jaren alsnog onder de verzekering te brengen~ Zie art~ IS AOW en Besluit

vrijwillige verzekering AOWI AWW en AAWt KB Z januari I IgO~ Stb~ IggO~ S S~

lS Art~ ~ AOW~
lb Art~ g AOW~
ll Art~ lO en l I AOW~
IH In IggS gelden respectievelijk de volgende bruto pensioenbedragent f l IZS~ZI~ f lb S HtSb en

fZOIS J g per maand~ De maximale toeslag bedraagt f l IZ~ ~ Z T
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bclang~ alleen bij een verzekeringsduur van SO jaar heeft men recht op het volledige
pensioenbedrag~ Voor ieder jaar dat men niet verzekerd was~ of door eigen schuld
heeft nagelaten AOW~premie af te dragen~ wordt de uitkering met Zqo gekort~
Ditzelfde geldt voor de toeslag~ voor ieder jaar dat de partner niet verzekerd wast

De AOW wordt gefinancierd uit premies~ die door de verzekerden worden
afgedragen~ De premies worden geïnd door de rijksbelastingdienst~ die de premies
stort in het Ouderdomsfonds~ De Sociale Verzekeringsbank regelt de toekenning en
uitbetaling van de pensioenuitkeringen en de toeslagent~~ De AOW wordt~ net als de
andere sociale verzekeringen in Nederland~ gefinancierd via het zogeheten omslag~
stelselt Van daadwerkelijke fondsvorming is dus niet of nauwelijks sprake~ de
uitgaven in een bepaald jaar worden in beginsel betaald uit de in datzelfde jaar
ontvangen inkomsten~

~t~ Bovenwettelijke pensioenvoorzieningen

JtJtl Aard en totstandkoming van pensioenregelingen

~J~ L l Begrip pensioen en rechtskarakter

De Pensioen~ en spaarfondsenwet bevat geen inhoudelijke definitie van het begrip
pensioen of pensioenregelingt In artikel l van de wet staat~ dat onder pensioen
verstaan wordt ouderdomspensioen~ invaliditeitspensioen~ weduwen~~weduwnaars~~
wezen~~ en partnerpensioent Een definitie is wel te vinden in de fiscale~ en sociale
zekerheidswetgeving~~o Volgens deze definitie is een pensioenregeling~

Iteen regeling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend ten doel heeft de
verzorging van werknemers en gewezen werknemers bij invaliditeit en
ouderdom en de verzorging van hun echtgenoten en gewezen echtgenoten en
van hun eigen kinderen~ stiefkinderen en pleegkinderen ~t ~~ j en een pensioen
inhoudt dat niet uitgaat boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen
redelijk moet worden geacht t ~~~ j ~ tt

Onder pensioen kan dus worden verstaan een uitkering in verband met ouderdom~
invaliditeit of overlijden aan de werknemer zelf of zijn directe nabestaandent De
traditionele opvatting is dat pensioen zowel een belonings~ als verzorgingskarakter
heeft~ Een pensioenregeling is er in ieder geval op gericht om een toekomstige
derving van inkomsten uit of in verband met arbeid te verlichten~Z~ Naar huidige
opvattingen wordt pensioen in ieder geval niet gezien als ~uitgesteld~ loon in strikte

I J Zie art~ B~ la~ l~ en lg AOW~
Zo Art~ l l lid ~ tlm S Wet op de Loonbelasting lgbA ~ en art~ b lid d onder a en b Codrdinatiewet

Sociale Verzekering~ De fiscale pensioendefinitie zal bij inwerkingtreding van het
~wetsvoorstel Witteveent worden gewijzigd~ Zie paragraaf J~M~Z~

ZI Tulfer Iqg~ t p ~ bo~bJ ~ Bod iggl~ De Lange IJgat p ~ aO~bO voor een overzicht van de
ontwikkeling van het privaatrechtelijke pensioenbegrip~
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zint~Z Een door de werkgever toegezegd pensioen vloeit voort uit de arbeidsrelatie~
vormt onderdeel van het pakket arbeidsvoorwaardenJ~ en maakt deel uit van de
collectieve onderhandelingen tussen werkgevers en werknemers~ Onder pensioen
verstaat men in Nederland uitsluitend periodieke uitkeringen~L~ Dit in tegenstelling
tot het Verenigd Koninkrijk en Duitsland~ waar ~gedeeltelijke~ kapitaaluitkeringen
wel mogelijk zijnt

~~ ItZ De totstandkoming van pensioenregelingen

Pensioentoezegging
Aanvullende pensioenverplichtingen kunnen op contractuele wijze tot stand komen~
via een pensioentoezegging van de werkgever~zs Juridisch wordt de pensioentoe~
zegging over het algemeen gekwalificeerd als een aanbod tot het aangaan van een
overeenkomstt Dat wil zeggen dat moet blijken dat de werknemer akkoord is met de
pensioentoezegging~ wil deze rechtens afdwingbaar worden~ Door de ~al dan niet
explicietej aanvaarding van het aanbod komt een pensioenovereenkomst tot stand
tussen werkgever en werknemert~~ De werkgever verplicht zich om te zijner tijd een
pensioen uit te betalen aan de werknemer~ Ter uitvoering van de pensioentoezegging
is hij verplicht zich te houden aan de bepalingen van de Pensioen~en spaarfondsen~
wet~

In lgg~ is door middel van een wetswijziging het begrip pensioentoezegging
in de Pensioen~ en spaarfondsenwet nader ingevuld~ZJ Er is sprake van een
pensioentoezegging

~lindien een arbeidsverhouding bestaat of heeft bestaan tussen een werkgever
en een aan zijn onderneming verbonden persoon en voorzover in deze
arbeidsverhouding wordt voorzien in pensioen over de periode waarin de
arbeidsverhouding bestaat of over perioden na het einde van de arbeids~
verhouding~t t

Dat betekent dat de Pensioen~ en spaarfondsenwet van toepassing is indien~ als
onderdeel van de arbeidsverhouding~ wordt voorzien in een pensioent Niet is vereist
dat de werkgever financieel bijdraagt aan het pensioen~ en de bedoeling daarvan is
de flexibilisering van pensioenregelingen te vergemakkelijkent Niettemin roept deze
definitie de nodige vragen op~Zg

ZZ Tulfer MIt pt S~~ Van Huizen Bc De Lange lgga~ p~ SSi Lutjens WK pt Hbt

Is Vgl~ ook Lutjens lqHg~ p~ Sa~Sb~
ZQ Tulfer IgW~ p~ Sai Van Huizen Bc De Lange lgqat p~ It HR l l november lgb~t BNB lgbSt

IqS ím~nt~ Van Dijckl~
ZS Art~ Z lid i PSW~
Zb Tulfer lgg Y t p ~ ~Z~J~ Van Huizen St De Lange lgga~ p~ MJHi De Lange lggat p~ Ja~

Z~ Wet van SO januari Igg~Srb~ lgg~t bS~ en artt l Besluit pensioentoezeggingt KB van ZJ
december lggbt Stb~ lgg~ ~ Sb~

~H~HZtZH Tulfer lgg~~ p~
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De PSW geeft geen formele voorschriften met betrekking tot de vorm van de
pensioentoezeggingt Een pensioentoezegging kan zowel mondeling als schriftelijk
worden gedaan~ Meest gebruikelijk is een pensioentoezegging in schriftelijke vorm~
bij wegen van een daartoe strekkende bepaling in de individuele arbeidsovereen~
komst of de CAOtig Een werkgever wordt verder geacht een aan de onderneming
verbonden persoon een toezegging te hebben gedaan als die persoon behoort tot een
groep van personen voor wie in de onderneming een pensioenregeling geldt~ tenzij
het tegendeel uitdrukkelijk blijkCo Het tegendeel kan bijvoorbeeld blijken uit een
schriftelijke afstandsverklaring van de werknemer~jt

~~ ~ Verplichte deelname in een bedrijfspensioenfonds
Werkgevers en werknemers kunnen in Nederland verplicht worden om toe te treden
tot een bedrijfspensioenfondst Dit is een pensioenfonds dat de pensioenregeling van
een bedrijfstak uitvoert~ De verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen is een
uitvloeisel van de structuur van de Nederlandse arbeidsverhoudingen~ waarin
collectief overeengekomen arbeidsvoorwaarden verplicht kunnen worden opgelegd
aan werkgevers en werknemers die daarbij zelf geen partij warent De verplichtstel~
ling van de deelname in een bedrijfspensioenfondsen is een soortgelijke regeling als
de algemeen verbindend verklaring van cao~bepalingew een van de achterliggende
gedachten ervan is dat het wenselijk is arbeidsvoorwaarden op bedrijfstakniveau te
regelen~ en deze dwingend op te kunnen leggen aan alle werkgevers in de bedrijfstak~
Dit bevordert de arbeidsrust en een harmonische ontwikkeling van het stelsel van
arbeidsvoorwaarden in Nederland~sZ Voor de bovenwettelijke pensioenvoorzieningen
heeft de mogelijkheid tot verplichtstelling van de deelneming in bedrijfspensioen~
fondsen grote betekenist Naar de letter is het aanvullende pensioensysteem in
Nederland vrijwillig van aard~ maar omdat zeer veel werknemers onder een verplicht
gesteld bedrijfspensioenfonds vallen is er in feite sprake van een ~semi~pensioen~
plichCt

De verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen is geregeld in de Wet
verplichte deelneming in een bedrijfspensioenfonds lWet BPF~t Voor de vrije
beroepen geldt een analoge regeling~ die slechts op enkele punten afwijkt van de Wet
BPFY De wet geeft de Minister de bevoegdheid om de deelneming in een
bedrijfspensioenfonds verplicht te stellen op verzoek van een naar zijn oordeel
voldoende representatieve vertegenwoordiging van het georganiseerde bedrijfsleven
in een bepaalde bedrijfstak~

Als een verplichtstellingsbeschikking is afgegeven zijn alle door de beschik~
king aangewezen werknemers en werkgevers verplicht de statuten en reglementen
van het bedrijfspensioenfonds na te leven~ Te hunnen aanzien hebben de statuten en
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reglementen het karakter van materiële wetgeving~~ Het staat individuele
ondernemingen en individuele werknemers niet vrij naar eigen inzicht een andere
pensioenverzekering af te sluiten~ noch om een ander uitvoeringsorgaan te kiezen
Bedrijfspensioenfondsen hebben wel de bevoegdheid vrijstelling van de verplichtstel~
ling te verlenen~js De mogelijkheden tot het verkrijgen van vrijstelling van de
verplichte deelneming zijn onlangs verruimd~ib

Het staat op dit moment niet vast of het stelsel van verplichte aansluiting bij een
pensioenfonds in strijd is met de bepalingen in het EG~verdrag die betrekking hebben
op het verbod van oneerlijke mededingingt De Hoge Raad had hierover in de zaak J
Van Schijndel prejudiciële vragen gesteld aan het Europese Hof van Justitiet Het I
Europese Hof bepaalde bij die gelegenheid echter dat de Hoge Raad om procedurele
redenen niet behoefde te onderzoeken ofde verplichte deelneming inderdaad in strijd
was met het EG~verdrag~j~ Inmiddels zijn in een aantal andere zaken opnieuw vragen
voorgelegd aan het HoCg

Jt J~Z De uitvoe ring van pensioenregelingen

~iZl De uitvoeringsplicht

Als een werkgever een pensioentoezegging doet is hij gebonden aan de bepalingen
van de Pensioen~ en spaarfondsenwet~ Artikel Z~ eerste lid ~ van de Pensioen~ en
spaarfondsenwet bepaalt dat een werkgever die een pensioentoezegging heeft gedaan~
verplicht is ter uitvoering van die toezegging~
~ een ondernemingspensioenfonds op te richten~
~ of zich aan te sluiten bij een bedrijfspensioenfonds ~
~ of om een verzeke ringsovereenkomst af te sluiten voor zijn werknemer~s~ of deze
in staat te stellen zelf verzekeringsovereenkomsten af te sluitent
Achtergrond van deze bepaling is dat de pensioengelden buiten de onde rneming
gebracht dienen te wordent Op die manier kan voorkomen worden ~ dat de pensioen~
aanspraken van werknemers verloren gaan bij financieel onvermogen van de
werkgevert sg

Ondernemingspensioenfondsen zijn doorgaans aan één onde rneming
verbonden~ maar het is onder voorwaarden ook mogelijk dat aan een onde rnemingst
pensioenfonds meerdere ~ met elkaar verwante bedrijven verbonden zijnt ~o In

Sa Lutjens lgHgt pt ZZq~
is A rt ~ S lid S Wet BPF~
Jfi Vrijstellingsregeling Wet BPF~ IS ap ri l lggSISVIVPIgSllabg~ Stcrt~ lggS~ ~H~ p~ lZ~

~z~ HR ZZ oktober l Jg S~ NJ lggaga~ HvJEG la december lggS ~ gevoegde zaken C~~UOlgS en
a MUg S~ Jun lggS ~ p ~ UO OS ~Van Schijndel en Van Veen~ ~

~~ HvJEG zaak C~~MilIb f AIba~Irextielindustrie J ~ HvJEG gevoegde zaken C~ l l SIgJ ~ G l lbIg~
en GllJM ~Brentjensl Handel in Bouwmaterialen~~ HvJEG zaak C~Zlglg~ ~Drijvende
Bokken~t In deze z en~eeft het Europese Hof nog geen uitspraak gedaan~ de conclusie van
A~G Jacobs datee rt van ZHjanuari lggg ~

S g VgI ~ Tulfer lgg~t p ~ IJ ~ZSt
IlO Tulfer Igg~p~ a M~

Zg



Nederland bestaan ongeveer duizend ondernemingspensioenfondsen~~t
Bedrijfspensioenfondsen zijn werkzaam in een of meer bedrijfstakkent Werkgevers
kunnen zich vrijwillig aansluiten bij een bedrijfspensioenfonds~ maar meestal zijn zij
daartoe verplicht op grond van een verplichtstelling~ In totaal zijn meer dan twee
miljoen werknemers aangesloten bij een bedrijfspensioenfonds~a~ Op verplichtge~
stelde bedrijfspensioenfondsen zijn de bepalingen van de PSW ook van toepassingt
Daarnaast is het mogelijk~ dat een werkgever een pensioenverzekering ~een zgnt B~
polisj afsluit bij een verzekeringsmaatschappij~ of de werknemer financieel in staat
stelt zelf een pensioenverzekering af te sluiten ~een zgnt C~polisjt Op deze polissen
zijn de Regelen Verzekeringsovereenkomsten PSW van toepassingtaj

De PSW bevat tal van bepalingen die betrekking hebben op het beheer van de
pensioengelden en het bestuur van pensioenfondsen~ Voor wat betreft de financiering
van aanvullende pensioenverplichtingen schrijft de PSW het kapitaaldekkingsstelsel
voor~ de bezittingen en te verwachten inkomsten van een pensioenfonds dienen
toereikend te zijn voor de dekking van de pensioenverplichtingen~~ De financiering
vindt kortom plaats via fondsvormingt De pensioenverplichtingen worden enerzijds
gefinancierd uit premies~ anderzijds uit beleggingent De rechten en verplichtingen
van de werkgever en de werknemers zijn opgenomen in het pensioenreglement en de
statuten van het pensioenfonds~ In de statuten en reglementen moeten bepalingen zijn
opgenomen over het beheer van het fonds~ de belegging van de gelden~ en de
aanspraken van de deelnemers~ In het bestuur van een pensioenfonds dienen
werkgevers~ en werknemersvertegenwoordigers gelijkelijk te zijn vertegenwoor~
digdas De pensioenuitvoeringsorganen staan onder toezicht van de Verzekeringska~
mert

~t~ Z Z Fiscale regels

Aanspraken op een uitkering of een andere verstrekking die ontstaan uit hoofde van
een arbeidsverhouding zijn in principe belastbaar~yb Bepaalde aanspraken op uitke~
ring worden echter in artikel l l van de Wet op de Loonbelasting vrijgesteld van
belasting~ de uit de aanspraken resulterende uitkering wordt belast als inkoment Dit
wordt de omkeerregel genoemd~ Deze omkeerregel wordt onder meer toegepast op
aanspraken die voortvloeien uit een aanvullende pensioenregeling~a~ Voor de
toepassing van de omkeerregel is vereist dat de pensioenregeling slechts uitkeringen
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iten minste evenveel zetels bezettent als de vertegenwoordigers van de werkgevec
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verschaft ter verzorging van de werknemer zelf en zijn directe nabestaanden in geval
van invaliditeit~ ouderdom of overlijden~ Het toegezegde pensioen mag daarbij niet
uitgaan boven hetgeen naar maatschappelijke opvattingen redelijk wordt geacht~
mede in verband met diensttijd en genoten beloning~ Verder dient de pensioenrege~
ling te worden uitgevoerd door een erkende verzekeraar~ Daaronder vallen de
pensioenfondsen en de erkende verzekeringsmaatschappijen~ mits zij de
pensioenverplichtingen tot het binnenlandse ondernemingsvermogen rekenentag

De belangrijkste voorwaarde is het redelijkheidscriteriumt Tot voor kort was
naar de huidige maatschappelijke opvattingen een ouderdomspensioen van maximaal
Mqo van het laatstverdiende salaris~ inclusief AOW~ acceptabeL Dit pensioen kan in
~O jaar~ tegen een opbouwpercentage van IJSqo per dienstjaar~ worden opgebouwd~
Een hoger opbouwpercentage ~en kortere opbouwperiodej is slechts bij uitzondering
toegestaan~

De flexibiliseringstrend heeft er echter toe geleid dat deze grenzen ter discussie
zijn gesteldt In de loop van MIJ zullen de wettelijke fiscale grenzen worden
verruimd~~g Aan de Wet op de Loonbelasting zullen enkele artikelen worden
toegevoegdt Artikel IS~ eerste lid van de Wet op de Loonbelasting zal dan de nieuwe
fiscale pensioendefinitie bevattent Onder pensioenregeling wordt dan ~ kort
samengevat ~ verstaan een regeling die ten doel heeft het treffen van een levenslang
ouderdomspensioen voor ~gewezenj werknemers~ een nabestaandenpensioen~ een
wezenpensioen en een arbeidsongeschiktheidspensioen~ Voor pensioenregelingen
blijft de streefnorm ~Oqo van het laatstverdiende loon als de werknemer bS jaar oud
is~ Het maximale opbouwpercentage wordt Zqo per dienstjaar~ De pensioenregeling
mag toestaan dat de werknemer uiterlijk met ~O jaar met pensioen gaat~ waarbij dan
maximaal een pensioen van IOO l~ó van het laatstverdiende loon mag worden
toegekendt Het pensioen mag ook eerder ingaan dan bij bS jaar~ maar in dat geval
moet een actuariële korting op het pensioen worden toegepast~

~ J~Zt~ De inhoud van pensioenregelingen

In verreweg de meeste aanvullende pensioenregelingen wordt naast een ouder~
domspensioen een nabestaandenpensioen toegezegdtso Traditioneel werd slechts aan
weduwen en wezen een nabestaandenpensioen toegekend~ maar sinds de laatste jaren
zijn daar een aantal groepen rechthebbenden aan toegevoegd~ Ook weduwnaars
hebben tegenwoordig recht op een aanvullend nabestaandenpensioentSt In steeds
meer regelingen wordt ook een nabestaandenpensioen aan ongehuwd samenlevende
partners toegekendtsZ Naast een nabestaandenpensioen zeggen veel pensioenregeling~
en een aanvullend invaliditeitspensioen toe~Sj
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In Nederland zijn pensioenregelingen die een pensioen toezeggen afhankelijk
van salaris en diensttijd het meest gebruikelijkt Het uitgangspunt van eindloonrege~
lingen~ namelijk het verschaffen van een pensioen van ~ OI~ó van het laatstverdiende
salaris~ werd door de sociale partners in de jaren zeventig tot de ideale pensioennorm
verheven~ Rond de ~ Oqo van de fondsen beheren eindloonregelingen~sa In deze
regelingen wordt doorgaans per dienstjaar~ rekening houdend met de AOWss~ een
pensioenaanspraak opgebouwd van I ~~ Sqo van het laatstverdiende salaris~ Meestal
bedraagt het nabestaandenpensioen een bepaald percentage ~meestal ~ Oqo J van het
ouderdomspensioentsb

Een belangrijke ontwikkeling die de laatste jaren steeds verder doorzet is de
flexibilisering van pensioenregelingent Door de hoge kosten van regelingen voor
vervroegde uittreding die in de jaren tachtig werden getroffen om ouder personeel
een aantal jaren vóór pensionering te kunnen laten afvloeien~ wordt er binnen een
toenemend aantal pensioenfondsen over gedacht om deze regelingen te vervangen
door een systeem van flexibele pensionering~ In de PSW is in lgg~ bovendien
bepaald dat deelnemers in pensioenregelingen vanaf het jaar ZOOO ervoor kunnen
kiezen af te zien van nabestaandenpensioen~ in ruil voor een hoger ouderdomspen~
sioenY

Ook de wenselijkheid van de eindloonformule is ter discussie gesteldt Het
kabinet kondigde in Iggb onder meer aan de sociale partners te willen dwingen om
over te stappen op middelloonregelingen~ om de kosten van het aanvullende
pensioenstelsel ook voor de toekomst beheersbaar te houden~sg De SER adviseerde
daarop om met de sociale partners een convenant af te sluiten met betrekking tot de
modernisering van pensioenregelingen onder behoud van de beheersbaarheid van de
kosten~s~ In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de maatregelen die genomen
zullen worden om enerzijds pensioenregelingen te flexibiliseren~ en anderzijds de
kosten in de gaten te houden~~ De overheid ziet daarmee voorlopig af van een
beperking van de fiscale faciliering van pensioenregelingen tot middelloonregelingen~

Sa Pensioenmonitor l Iq~~ p~ lgt
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AOW~bedrag voor alleenstaandent
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~IA Mobiliteit en pensioenverlies in Nederland

De pensioenbreukproblematiek is door de jaren heen één van de meest netelige
problemen geweest van het Nederlandse pensioenstelselt De Pensioen~ en spaarfond~
senwet schreef in IgSZ voor dat pensioenaanspraken bij een ontslag behouden
dienden te blijventbt Deze aanspraak hoefde echter geen evenredig deel te vormen
van de totale pensioenaanspraak die de werknemer zou kunnen opbouwen als hij tot
aan de pensioendatum zou deelnement Verder ontbraken voorschriften voor de
voorkoming van waardeverlies van pensioenrechten van gewezen deelnemers~ Wel
werd het voorkomen van pensioenbreuk beperkt door het bestaan van bedrijfs~
pensioenfondsent werknemers die binnen één en dezelfde bedrijfstak van werkgever
veranderen hoeven~ als sprake is van een bedrijfspensioenfonds~ niet de deelname in
de pensioenregeling te beëindigent

Als gevolg van de massale invoering van eindloonregelingen gedurende de
jaren zestig en zeventigbi en de toename van de arbeidsmobiliteit werd gaandeweg
steeds duidelijker dat de bescherming van pensioenrechten bij ontslag onvoldoende
was~ Men verwachtte deze problemen echter op te lossen bij de invoering van een

algehele pensioenplicht~ die de arbeidsmobiliteit zou moeten vergrotenY Vanaf het

eind van de jaren zestig tot het begin van de jaren tachtig hebben de sociale partners
overlegd over de wijze waarop de pensioenplicht gestalte zou moeten krijgen~ Met
de verslechtering van het economisch tij raakte dit plan echter op de achtergrond~
waarna het aan het begin van de jaren negentig tenslotte definitief werd verlatent~

Ondertussen vroeg de problematiek van de ~pensioenbreuk~ om een snelle
oplossingt Het Dbb~kamerlid Nypels diende in IgSO een initiatiefwetsvoorstel in tot
invoering van een indexatieverplichting van pensioenaanspraken van ~slapersf
~gewezen deelnemers van pensioenregelingenj en gepensioneerden Het voorstel voor

een indexatieverplichting stuitte bij de sociale partners echter op grote bezwaren
vanwege de kosten die dat mee zou brengen~ en vanwege het feit dat de overheid
door het opleggen van wettelijke verplichtingen op het terrein van de aanvullende
pensioenen teveel in het vaarwater van de sociale partners zou koment De sociale
partners wilden wel op basis van vrijwilligheid iets aan de pensioenbreukproblema~
tiek doent De Stichting van de Arbeid suggereerde een andere oplossingi waardeo~
verdracht~ uiteraard op vrijwillige basisY Daartoe zouden de formele belemmeringen
in de PSW opgeheven moeten wordent Tot dan toe was waarde~overdracht uitsluitend
mogelijk als de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontheffing had
verleend van het afkoopverbod in de Pensioen~ en spaarfondsenwet~ Het standpunt
van de Stichting werd door de regering en de SER overgenoment~ In lgU werden
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de eerste maatregelen tegen de pensioenbreuk wettelijk vastgelegd~~~ Pensioent
fondsen werden verplicht tot het verlenen van een evenredige premievrije aanspraak
bij tussentijdse beëindigingtbg Voorts werd ingevoerd een verplichting tot gelijke
behandeling bij het verlenen van toeslagen van gepensioneerden die wel~ en die niet
direct uit actief dienstverband zijn gepensioneerdtb~ Daarnaast werd waarde~
overdracht op vrijwillige basis wettelijk mogelijk gemaakCo

De sociale partners werden door de Stichting van de Arbeid dringend
opgeroepen om zoveel mogelijk mee te werken aan vrijwillige maatregelen tegen de
pensioenbreukt~~ De vrijwillige maatregelen bleken een succes~~Z Daarmee behoorde
pensioenverlies door pensioenbreuk echter nog niet tot het verledent Er waren nog
steeds pensioenregelingen waarin geen maatregelen tegen de pensioenbreuk waren
getroffen~ Knelpunt bleef onder meer ook de aanpassing van islapendef pensioen~
rechten aan de inflatie~~~ In MIJ werd daarom de behandeling van het oude wets~
voorstel van Nypels weer opgepakCQ De voorgestelde indexatieverplichting uit het
oude voorstel werd vervangen door een verplichting om ingegane pensioenen en
premievrije aanspraken gelijk te behandelen bij de verlening van toeslagen~ Dit
voorstel~ in de volksmond de iwet NypelslGroenman~ genoemd~ werd op l januari
lggZ ingevoerdt~s In lggO adviseerde de SER~ in het licht van het grote succes van
waarde~overdracht op vrijwillige basis~ om werknemers een wettelijk recht op
waarde~overdracht te verlenent~b De regering nam dit advies ovec in lggS werd een
wetsvoorstel ingediend voor een grootscheepse wijziging van de PSWt Een van de
belangrijkste voorgestelde maatregelen betrof de invoering van een wettelijk recht
op waarde~overdrachC~ Dit werd van kracht op S juli lgg~ ~ en vormt in ieder geval
voorlopig het sluitstuk van de reeks aan maatregelen tegen de pensioenbreuk~

Samenvattend schrijft de Pensioen~ en spaarfondsenwet nu voor dat de werknemer
bij de beëindiging van de deelname in een pensioenregeling zijn opgebouwde
aanspraak op pensioen behoudt~ Voor deze gewezen deelnemers ~ofwelt slapers~
gelden voorts de volgende maatregelen om pensioenverlies door pensioenbreuk zo
veel mogelijk te beperkent
L Artikel S lid ~ en S PSW bepalen~ dat als toeslagen worden verleend op ingegane
pensioenen van werknemers die direct uit dienst zijn gepensioneerd~ soortgelijke
toeslagen dienen te worden verleend op ingegane pensioenen van personen die niet
direct uit dienst zijn gepensioneerd~ en op premievrije aanspraken van gewezen
deelnemerst
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Zt Artikel Sla en SZb PSW hebben betrekking op waarde~overdrache individuele
werknemers die een pensioenbreuk lijden na S juli lggz~ hebben een recht op waarde~
overdracht~ Voor werknemers voor wie het recht op waarde~overdracht niet geldt is
waarde~overdracht wel mogelijk~ voor zover de statuten en reglementen van
pensioenfondsen daarin voorzien~ Voor werknemers die hun recht op waarde~
overdracht uitoefenen~ zijn uniforme reken~ en procedureregels van kracht~ Om
waarde~overdracht tussen pensioenfondsen zo soepel en rechtvaardig mogelijk te
laten verlopen~ zijn voorts een aantal samenwerkingsverbanden ~circuitsj opgericht
van pensioenfondsen~ Voor verzekeraars gelden de artikelen Ib en lba Regelen
PSW ~

Daarnaast bestaat voor veel werknemers de mogelijkheid tot ~premievrijej
voortzetting van de pensioenopbouw~ ook na beëindiging van de deelnamet Veel
pensioenregelingen hebben dergelijke faciliteiten voor arbeidsongeschikten en
vervroegde uittrederst Voor werklozen geldt een wettelijke regeling~ de Bijdrage~
regelen Fonds Voorheffing Pensioenverzekering bevatten een premiebijdrageregeling
ten behoeve van de voortzetting van de pensioenopbouw van gewezen deelnemers
van z~O jaar en ouder die een loongerelateerde werkloosheidsuitkering ontvangent

~~S Bescherming van pensioenrechten van mobiele werknemers

JtS~ l De verwerving van onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen

~~ S~ l~ l Toetreding tot pensioenregelingen

In de Pensioen~en spaarfondsenwet is het op zichzelf niet verboden om voorwaarden
te stellen aan de deelname in een pensioenregelingt De wet verbiedt niet dat een
werknemer eerst gedurende een bepaalde periode in dienst moet zijn bij de werkgever
of een bepaalde leeftijd moet hebben bereikt om toe te kunnen treden tot de
pensioenregelingt Het is evenmin verplicht om voor de vervulling van een wachttijd
tijdvakken van arbeid elders in aanmerking te nemen~ Niettemin wordt het over het
algemeen in Nederland als zeer bezwaarlijk beschouwd om lange wachttijden op te
leggen~ Met name kan het opleggen van een lange wachttijd door een pensioenfonds
worden gezien als handelen in strijd met de strekking van de weCg Immers bij een
lange wachttijd krijgt de werknemer bij ontslag geen recht op een pensioen~ Daarmee
wordt de werking van artikel H van de Pensioen~ en spaarfondsenwet omzeild~ De
Verzekeringskamer maakt bezwaar tegen wachttijden langer dan een jaar of een
minimumtoetredingsleeftijd hoger dan IS jaar~~~ In de tweede plaats zou een
toezegging van de werkgever onder de opschortende voorwaarde dat een lange
wachttijd wordt doorlopenBO strijdig kunnen worden geacht met de openbare orde~g~
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BI Tulfer lggI~ pt l l lA lZ~
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Uit onderzoek blijkt dat een relatief klein aantal werkgevers een wachttijd
oplegt~ die meestal niet langer is dan een jaart Wel hanteert ongeveer bOqo van de
werkgevers een toetredingsleeftijd van ZS jaart Verder kunnen eisen zijn gesteld aan
de aard van de arbeidsovereenkomst of de functie van de werknemer~gl Wel is het
stellen van eisen aan het aantal uren per week~ dat de werknemer in dienst moet zijn
om toe te kunnen treden tot de pensioenregeling verboden in artikel la van de PSWt
Vooral flexibele arbeidskrachten voldoen vaak niet aan geldende toetredingseisen~
In het pensioenconvenant uit lgg~ tussen kabinet en sociale partners worden
werkgevers en werknemers daarom opgeroepen om tot afspraken te komen over de
verdere verlaging van toetredingsdrempels in pensioenregelingenY Het kabinet heeft
aangekondigd eventueel met nadere wetgeving te willen komen~sa

~tStl ~ Z Het behoud van aanspraken na beëindiging van de deelname

Artikel S~ eerste lid van de Pensioen~ en spaarfondsenwet bepaalt dat de werknemer
bij beëindiging van de deelneming in een pensioenregeling anders dan door
overlijden of pensionering een voor hem premievrije aanspraak op pensioen verkrijgtt
In de praktijk wordt dit recht doorgaans ~ontslagrechtl of ~slapersrechtt genoemd~ De
gewezen deelnemer wordt ook wel aangeduid als eslaperf ~ Het recht op behoud van
de opgebouwde aanspraken geldt echter niet voor alle soorten pensioew het recht op
een premievrije aanspraak heeft alleen betrekking op ouderdomspensioen~ weduwen~
en weduwnaarspensioen en partnerpensioent Werknemers hebben geen recht op een
premievrije aanspraak op wezenpensioen of arbeidsongeschiktheidspensioenY

De werknemer heeft voorts niet zonder meer recht op een premievrije aanspraak
op pensioen als hij korter dan een jaar heeft deelgenomen in de pensioenregeling
~tenzij hij via waarde~overdracht elders verworven aanspraken op pensioen heeft
ingebracht~~ In de statuten of het reglement van het pensioenfonds kan namelijk zijn
geregeld dat de werknemer in dat geval in plaats van een premievrije aanspraak de
door hem betaalde pensioenpremies terug ontvangttgb

JtS~ l~J Berekening premievrije pensioenaanspraak

Artikel S~ tweede en derde lid van de Pensioen~ en spaarfondsenwet bevatten
bepalingen over de hoogte van de premievrije aanspraak op pensioen ~ De werknemer
heeft volgens deze bepalingen recht op een t tijdsevenredig~ ouderdomspensioent Dit
wordt berekend door van het ouderdomspensioen dat de werknemer zou hebben
gekregen als hij tot aan de pensioendatum zou hebben deelgenomen het ouderdoms~
pensioen dat de werknemer zou hebben gekregen als hij vanaf de ontslagdatum tot

SI Witte vlekken op pensioengebied l SH~I~ p ~ Za ~
S s Idem noot óO~ p ~ IS ~
Sa Kamerstukken Il IggW gS~ IS bqqt nr~ L
SS Artt S PM Lutjens lggSt p~ Zj~
Sb Art~ S lid lO PSW~
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aan de pensioendatum zou hebben deelgenomen af te trekken Bij loongerelateerde
pensioenregelingen ~eindloon~en middelloonregelingenj betekent dat~ dat de hoogte
van de premievrije pensioenaanspraak afhankelijk is van het aantal dienstjaren en het
salaris~

Voorbeeld
eindloonregelingt volledig pensioen is ZOolo laatstverdiende salaris bij IO dienstjaren
opbouwpercentaget I ~ ZSolo per dienstjaar
pensioengrondslag ~laatstverdiende salaris minus franchiseRi J~~ f~O OOO
aantal dienstjaren~ lS

berekening premievrije aanspraakt
volledig pensioen bij QO dienstjaren ~ JO x I ~ Ma x f~O OOO ~ f Z l OOO
te bereiken pensioen vanaf ontslagdatum ~ ZS x I ~ ZSqo x f~O OOO ~ f lJ IZS
premievrije aanspraakt lS x I ~ ZSolo x f~O OOO w fZ SZS

De eis van evenredigheid geldt echter uitsluitend voor de aanspraak op ouderdoms~
pensioen ~ en niet voor de verschillende vormen van nabestaandenpensioent Volgens
artikel S~ vijfde lid van de Pensioen~ en spaarfondsenwet moet aan de werknemer een
~naar redelijkheid vast te stellen~ premievrije aanspraak op weduwenpensioen ~
weduwnaarspensioen of pa rt nerpensioen worden toegekend ~ In de meeste pensioen~
regelingen vormt het nabestaandenpensioen een bepaald percentage van het
ouderdomspensioen ~meestal ~Oolo~t Doorgaans wordt deze verhouding in de
premievrije aanspraak gehandhaafdtgg

Een andere beperking van het recht op een tijdsevenredige premievrije
aanspraak op pensioen heeft betrekking op de financie ri ng e rv an~ In de praktijk komt
het voor~ dat op het moment van het ontslag van de werknemer een tijdsevenredige
premievrije aanspraak nog niet volledig is ge fi nancierd ~eafgefinancierdt~t Dat komt
omdat in pensioenregelingen een deel van de back~serviceverplichtingen ~het
verhogen van eerder opgebouwde pensioenaanspraken tot het niveau van het
laatstverdiende loon j kan zijn uitgesteld naar de toekomst ~ In dat geval is de
daadwerkelijk opgebouwde aanspraak kleiner dan een tijdsevenredige aanspraakt De
PSW schrijft echter niet voor ~ dat het teko rt bij het ontslag in één keer moet worden
aangezuiverdt Het fonds hoeft de werknemer geen volledig tijdsevenredige
pensioenaanspraak toe te kennen ~ De werknemer heeft wel recht op aanzuive ri ng van
het teko rt ~g~ maar volgens art ikel S~ vierde lid mag de financiering ervan worden
uitgesmeerd over de periode tot aan de pensionering van de gewezen deelnemer ~ Bij
pensionering moet dan wel sprake zijn van een tijdsevenredige premievrije
aanspraak ~ Deze bepaling leve rt echter problemen op bij faillissement of opheffi ng
van de onde rneming van de werkgever~ omdat het dan niet zeker is dat het teko rt dan
ook daadwerkelijk zal worden afgefinancierd ~ ~ Daarnaast heeft deze bepaling ook

V Zie par agraaf StS~Z~It
ss Lutjens IggSt pt S l ~
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nadelige consequenties bij de verlening van toeslagen en de waarde~overdracht van
de ~oude gevallenf~ omdat de verlening van toeslagen en waarde~overdracht op basis
van art~ Sla beiden kunnen uitgaan van de ~gekorte~ premievrije aanspraak~ Alleen
bij een waarde~overdracht op basis van artikel S Zb van de Pensioen~ en spaarfondsen~
wet moet de aanspraak onmiddellijk afgefinancierd wordent~~

J~S~Z Gelijke behandeling bij de verlening van toeslagen

De PSW bevat geen wettelijke verplichting tot het indexeren van premievrije
aanspraken~ noch overigens van ingegane pensioenen~ Wel is in de Pensioen~ en
spaarfondsenwet een verplichting tot gelijke behandeling van slapers en
gepensioneerden bij het verlenen van toeslagen opgenomen~ Deze wettelijke
verplichting houdt in~ dat als een pensioenfonds ~zonder daar wettelijk verplicht toe
te zijn~ een toeslag verleent op een ingegaan pensioen~ slapers recht hebben op een
overeenkomstige toeslag~ De gelijke behandelingsplicht geldt in twee opzichtew
lt Gelijke behandeling van alle ingegane pensioenen bij toeslagverlening~
Als een pensioenfonds een toeslag verleent op een ingegaan pensioen van een
gepensioneerde die tot de pensioendatum actief heeft deelgenomen in het fonds~ moet
een overeenkomstige toeslag worden verleend op het ingegane pensioen van een
gewezen deelnemer die de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereiktt~l
Zt Gelijke behandeling van ingegane pensioenen en premievrije aansprakent
Als een pensioenfonds een toeslag verleent op een ingegaan pensioen~ moet een
overeenkomstige toeslag worden verleend op de premievrije aanspraken van gewezen
deelnemersY
Het begrip ~gewezen deelnemerl is nader uitgewerkt in de Regeling omschrijving
gewezen deelnemer~~~ Onder een gewezen deelnemer wordt~ kort gezegd~ verstaan
degene die heeft deelgenomen aan een pensioenregeling~ en die bij ontslag een
premievrije aanspraak op pensioen heeft verkregen en behoudent Personen van wie
de deelneming op welke wijze dan ook en om welke reden dan ook wordt voortgezet~
bijvoorbeeld vanwege de voortzetting van pensioenopbouw bij werkloosheid of
arbeidsongeschiktheid~ vallen er niet onder~ Het begrip ~toeslagf is niet nader
gedefinieerd in de wett Als een verhoging van het pensioen ten doel heeft
koopkrachtverlies tegen te gaan~ wordt toegekend op of na de pensioendatum en
afhankelijk is van de hoogte van het pensioen~ gaat de Verzekeringskamer ervan uit
dat sprake is van een toeslag Y Een jaarlijkse vaste verhoging van het pensioen wordt
geacht deel uit te maken van het pensioen en wordt niet als toeslag aangemerktt~m

De belangrijkste beperking van de gelijke behandelingsplicht is dat
pensioenfondsen niet verplicht zijn tot het verlenen van toeslagen~ en evenmin tot het
verlenen van toeslagen van een bepaalde hoogtet Als een fonds geen toeslagen

gl Art~ H lid I PSWt
gZ Art~ S lid J PSW~
qi Art~ S lid H PSW lde wet NypelslGroenman~~
ga Regeling van la oktober lggl ~ Stcrt~ lgglt ZOS~
IS Pensioenmonitor lgga ~
qb Zie ook Rb~ Utrecht IS mei lqg~t PJ lqgS~ ba lm~ ntt Lutjens~~
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verleent op ingegane pensioenen~ dan hoeven op premievrije aanspraken ook geen
toeslagen te worden verleendt In deze zin is de gelijke behandelingsplicht van artikel
S~ zevende en achtste lid geen volledig uitgewerkt instrument om waardeverlies van
opgebouwde pensioenrechten na ontslag te voorkomen vJ In de praktijk blijkt wel dat
ingegane pensioenen meestal geïndexeerd worden~~g Van de pensioenfondsen
indexeert bijna UI~ó de ingegane pensioenen~ van de verzekerde regelingen is dat
bijna SOqo ~ Bedrijfspensioenfondsen indexeren voornamelijk aan de hand van de
algemene loonontwikkeling in de bedrijfstak~ Ondernemingspensioenfondsen en
verzekeraars gaan vaker uit van de prijsindex~~g

J~SJ Afkoop van pensioenrechten en waardetoverdracht

Onder waarde~overdracht ~ook weL reserve~overdrachtj wordt verstaan de afkoop
van de premievrije aanspraak op pensioen~ waarna de overdrachtswaarde van de
premievrije aanspraak wordt overgedragen aan het pensioenfonds waar de werknemer
op dat moment in deelneemtt Het pensioenfonds zet de overdrachtswaarde om in
extra pensioenaanspraken bij het fonds~ Het overdragende orgaan is kortom bevrijd
van zijn verplichtingen~ maar het ontvangende orgaan neemt deze verplichting
~vertaald naar de termen van haar eigen pensioenregeling~ overt

Waarde~overdracht wordt binnen de Nederlandse wetgeving beschouwd als een
bijzondere vorm van afkoopt Afkoop ~in enge zin~ houdt in~ dat het
pensioenuitvoeringsorgaan bevrijd is van zijn verplichtingen~ dat de werknemer een
som geld in handen krijgt die hij naar eigen inzicht kan besteden~ en dat tevens de
pensioenrechten als zodanig teniet gaant Bij waarde~overdracht is dat niet het geval~
omdat de waarde van de pensioenrechten niet de werknemer ter hand wordt gesteld~
maar in de nieuwe pensioenregeling wordt vertaald in extra pensioenrechtent

Artikel SI van de Pensioen~ en spaarfondsenwet verbiedt in beginsel de afkoop
van pensioen en aanspraken op pensioent Op deze hoofdregel maken artikel Sla en

t SZb echter een uitzondering ten behoeve van waarde~overdrachtt Een andere
uitzondering op het afkoopverbod betreft de zogenaamde ~kleinef pensioenen van
minder dan fbOO~~ UbSSJ l in lggSJ per jaart~~ Deze uitzondering op het
afkoopverbod maakt het mogelijk dat een pensioenfonds geringe pensioenrechten
afkoopt~ Een pensioenfonds kan op deze manier de uitbetaling van kleine pensioenen
vermijden~

g ~ Lutjens lggQ p ~ ISOt
IH Overigens blijkt daarbij dat alSqo van de pensioenfondsen en l ~bolo van de verzekerde

regelingen de wet niet ijuistj toepasL Evaluatie NypelslGroenman lgg~ ~ pt T
gg Evaluatie NypelslGroenman Igg ~ p~ lZ~l S t
lOO Artt S Z lid q PSWt Hierbij gaat het om afkoop ~in enge zin~~ dat wil zeggen dat de

pensioenrechten teniet gaant De betrokken werknemer krijgt een som geld in ruil voor de
pensioenaanspraken~ Het pensioenbedrag wordt ieder jaar op l januari herzien conform de
consumentenprijsindext De enige andere uitzondering op het afkoopverbod is de hierboven
reeds besproken mogelijkheid dat de deelnemer als hij minder dan een jaar heeft deelgenomen
in de pensioenregeling~ de door hem betaalde premies terug ontvangt in plaats van een
premievrije aanspraak op pensioent op grond van ard S lid lO PSWt Ook dit is strikt genomen
een vorm van afkoop~ Zie Tulfer lgg~ ~ p ~ S la~
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Artikel SZa is in igW in de Pensioen~ en spaarfondsenwet opgenomen~ Het
geeft pensioenfondsen de bevoegdheid tot waarde~overdracht~ In lgg~l is hieraan
artikel SZb toegevoegdt dit artikel schept een recht op waarde~overdracht voor
werknemers die een pensioenbreuk lijden na S juli lgg~t

JtSJtl Inhoud en reikwijdte wettelijk recht op waarde~overdracht

Als een werknemer die na S juli Igg~ een pensioenbreuk heeft geleden verzoekt om
overdracht van de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken~ zijn het
overdragende en het ontvangende pensioenfonds verplicht hieraan mee te werkent De
afkoopsom dient rechtstreeks te worden overgemaakt aan het uitvoeringsorgaan dat
de pensioenregeling van de nieuwe werkgever uitvoert~ Het recht op waarde~
overdracht geldt alleen bij een individuele beëindiging van de arbeidsovereenkomst~
en niet bij collectieve ontslagenttot Wanneer de Verzekeringskamer van oordeel is dat
de financiële toestand van het fonds het niet toelaat is het overdragende pensioen~
fonds niet verplicht om mee te werken aan waarde~overdrachttol

Bij algemene maatregel van bestuur zijn regels vastgesteld voor de berekening
van de waarde van de af te kopen pensioenrechten en de met de afkoopsom in te
kopen aanspraken~ alsmede de procedure die gevolgd moet wordent~o~ Het gaat om
minimumnormen waar ten gunste van de werknemer van mag worden afgeweken~
Volgens deze rekenregels dient de over te dragen waarde gelijk te zijn aan de
contante waarde van de over te dragen nominale premievrije aanspraken~ rekening
houdend met een rekenrente van ~qo~ met inachtneming van een zogenaamde TL~
kortingt De mogelijkheid om een TL~korting toe te passen wordt over een periode
van IOjaar geleidelijk afgeschaftt~ Daarna is het meegeven van een volledige ~qo~
reserve verplicht~ Bij de berekening moet worden uitgegaan van een tijdsevenredige
premievrije aanspraak~ ook als deze nog niet geheel is gefinancierd~ Een eventueel
tekort komt ten laste van de vroegere werkgever of het overdragende pensioen~

lol Zie over de vraag of dit eveneens geldt bij een overdracht volgens de Regelen PSW Nunes
lggSt p~ IS e~v~~

loZ Artt ~Zb lid l PSWi Riemens lggS ~ p~ JI
lo s Besluit reken~ en procedureregels recht op waarde~overdrachtt laatstelijk gewijzigd bij besluit

van S oktober lgJSt Stb~ lJgSt aHq ~ en de regeling vaststelling regels ex art~ S~g~ en IZ van het
Besluit reken~ en procedureregels recht op waarde~overdracht~ laatstelijk gewijzigd bij regeling
van ZZ juni IJgS ~ Stcrtt IggS ~ l lS ~

loG Een TL~korting of rentestandskorting wordt toegepast om rekening te houden met toekomstige
overrente die het overdragende uitvoeringsorgaan bij overdracht misloopt~ Toepassing van een
TL~korting betekent dat de f inancieringslast van het verhogen van de extra pensioenaanspraken
geheel bij het ontvangende uitvoeringsorgaan komt te liggen~ Voor de werknemer heeft de
toepassing van een TL~korting in principe geen gevolgen~ het betreft vooral de verdeling van
de financieringslast tussen het overdragende en het ontvangende pensioenuitvoeringsorgaan~
Het wordt echter wenselijker geacht om in de toekomst een hogere overdrachtswaarde mee te
gevent dat wil zeggen zonder TL~korting~ om het ontvangende uitvoeringsorgaan de middelen
te verschaffen om de pensioenaanspraak te indexerent mede in het licht van de toepassing van
de wet NypelslGroenmaw daarom wordt de TL~korting over een periode van lOjaar geleidelijk
afgeschaft~
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fondst~os Bij de berekening van de overdrachtswaarde blijven toekomstige verhogin~

gen in de vorm van voorwaardelijke indexering of voorwaardelijke toeslagen buiten
beschouwing~ Onvoorwaardelijk toegezegde~ mee verzekerde verhogingen moeten
wel in de berekening worden meegenoment~~

De overdrachtswaarde moet in de nieuwe regeling volledig worden gebruikt ten

behoeve van de toekenning van extra pensioenaanspraken~ Deze extra pensioen~

aanspraken verkregen door waarde~overdracht moeten worden behandeld als waren

ze opgebouwd in de pensioenregeling zelft~o~ Dat betekent dat bij overdracht naar een

eindloonregeling extra dienstjaren moeten worden toegekend~~
Voorts gelden een aantal proceduregels~ Deze regels hebben vooral betrekking

op de termijnen waarbinnen de werknemer en de uitvoeringsorganen dienen te hande~

lent Al met al kan de procedure~ gezien de in de regels toegestane termijnen~

ongeveer een jaar durent~ ~ Overschrijding van de termijnen door de pensioenuitvoe~
ringsorganen kan er niet toe leiden dat de werknemer het recht op waarde~overdracht
verliest~ Overschrijding van een termijn door de werknemer zelf in principe weL

JtSJZ Circuits van waarde~overdracht

Bovenstaande regels zijn minimumregels~ waarvan ten gunste van de werknemer mag

worden afgewekent In de praktijk zijn sinds IgSS circuits van waarde~overdracht
ontwikkeld~ die ook na de invoering van een wettelijk recht op waarde~overdracht
hun functie hebben behouden~ Deze circuits hebben op bepaalde onderdelen een

royaler overdrachtsregime ontwikkeld~ De aangesloten pensioenorganen hanteren

~ten delej eigen reken~ en procedureregelst~~o
De Stichting Dienstverlening Samenwerkingsverband ~kortwegi SDS~circuit~

bestaat sinds lgHb~ Binnen dit circuit passen de pensioenuitvoeringsorganen bij
overdracht niet de gehele toegestane TL~korting toe~ maar de helft daarvan~ Daarnaast

is in lglS een circuit van pensioenuitvoeringsorganen opgericht dat al van meet af

aan een volledige overdrachtsreserve berekent~ dat wil zeggen zonder TL~korting
~kortweg~ het I~Io~circuit~~~ Het ontvangende pensioenfonds verkrijgt daardoor de

middelen om de pensioenaanspraken te indexeren~ zonder dat deze daarvoor zelf de

middelen ter beschikking hoeft te stellent

Mogelijkheid tot waarde~overdracht

In alle gevallen waarin het recht op waarde~overdracht niet geldt~ kan waarde~

overdracht wel mogelijk zijn op grond van artikel SZa van de Pensioen~ en

loS Artt H lid I PSWt
IOb Artt g lid I Besluit rekew en procedureregelst
W Artt IS Besluit reke w en procedureregelst
lOg Riemens lggSt p ~ JA ~aS ~
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spaarfondsenwett Een uitvoeringsorgaan is niet verplicht om mee te werken aan
waarde~overdracht op basis van artikel SZat Niettemin kan dit artikel voor een aantal
groepen uitkomst biedew
~ de ~oude gevallenft Voor deze gevallen blijft in feite de situatie zoals die tussen
lgU en lgg~ bestaan heeft in standt In deze periode hadden werknemers al op grote
schaal de mogelijkheid tot waarde~overdracht~ De STAR heeft de sociale partners
opgeroepen om ook na MI zoveel mogelijk mee te ~blijvenj werken aan waarde~
overdracht op vrijwillige basis~i
~ bij collectieve waarde~overdracht~
~ bij waarde~overdracht naar het buitenland ffie benedenj~
Artikel Sla bepaalt dat een pensioenfonds bevoegd is tot waarde~overdracht mits
voldaan wordt aan een aantal voorwaardent De statuten en reglementen van het
pensioenfonds moeten waarde~overdracht mogelijk maken~ De rechthebbende moet
verder met de afkoop instemmen en met de belangen van de ~ex~Jechtgenoot moet op
redelijke wijze rekening worden gehoudent De overdrachtssom dient rechtstreeks aan
het ontvangende pensioenuitvoeringsorgaan te worden overgemaaktt Deze
overdrachtssom kan uitsluitend worden gebruikt om rechten op pensioen te
verwerven bij het ontvangende pensioenfonds~ De actuariële waarde van het te
verkrijgen pensioen moet gelijk zijn aan de waarde van het af te kopen pensioen~ Het
pensioen of de aanspraken op pensioen moeten worden verworven jegens één van de
instellingen genoemd in artikel Sla PSWt

Als het ontvangende uitvoeringsorgaan een verzekeraar is~ dient het in artikel
Z vierde lid onderdeel b van de Pensioen~en spaarfondsenwet bepaalde van
overeenkomstige toepassing te zijn op de te verwerven aanspraak op pensioent Als
aan deze voorwaarden is voldaan~ dan is waarde~overdracht mogelijkt Voor waarde~
overdracht op grond van dit artikel gelden geen uniforme reken~ en procedureregelst

~~S~~t~ Internationale waarde~overdracht en afkoopt

Tot Igg~l stond de Pensioen~ en spaarfondsenwet toe ~ dat pensioenaanspraken bij of
na emigratie bij wijze van uitzonde ri ng op het afkoopverbod werden afgekochtt Als
een werknemer bij het einde van de deelneming in een pensioenregeling ten genoegen
van het bestuur aannemelijk maakte te zullen emigreren mocht het pensioenfonds ~ als
de werknemer daarom verzocht ~ het pensioen afkopen ~~ De werknemer kon de
overdrachtssom aanwenden om in het buitenland aanspraken op pensioen in te kopen ~
bij een pa rt iculiere verzekeraar ofbij het pensioenfonds van een volgende werkgever ~
maar dat was niet verplicht ~ Het ging hier om een afkoop tin enge zW t Het was
dientengevolge niet zeker~ of de afkoopsom weer besteed zou worden aan pensioent
In I Ig~ kwam echter aan dit vrije regime een einde~ afkoop bij of na emigratie werd

l lZ Stichting van de Arbeid lgla~
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weer onder het afkoopverbod gebrachtt~ Dat wil zeggen dat afkoop van

pensioenrechten verboden is ~ op straffe van een geldboetettts
Een belangrijke reden voor de afschaffing van de uitzondering op het

afkoopverbod was vooral gelegen in het feit ~ dat deze regeling leidde tot een vorm

van oneigenlijk ~ of in ieder geval ongewenst gebruikt Aangezien de heffing van

belasting over de afkoopsom volgens de meeste geldende belastingverdragen

plaatsvindt in het woonland~ was het voor sommigen financieel zeer voordelig om na
pensionering te verhuizen naar een land waar ten aanzien van af te kopen pensioenen

een gunstig belastingtarief bestaat~ zoals België en de Antillen ~ De regering achtte het
ongewenst dat personen louter om belastingtechnische redenen emigreren ~ De
oplossing werd gevonden in de afschaffi ng van de uitzonde ri ng op het afkoopverbod
bij emigratiet ~ tb

Op dit verbod gelden enkele uitzonderingent Op grond van art t SZ~ vijfde lid

van de Pensioen~ en spaarfondsenwet mogen pensioenen van een betrekkelijk ge ri ng

bedrag worden afgekochtt Bij emigratie kan ~ als de te verwachten pensioenuitkering

lager is dan f IZOO~~ per jaar ~f IS IO~ZZ in Iggg~ het pensioen na vestiging in het
buitenland worden afgekocht ~ ~ ~~ Het pensioenfonds of de verzekeraar is in dit geval
verplicht tot afkoop als de werknemer daarom verzoektt Achtergrond van deze
bepaling is dat uitbetaling van een klein pensioen niet opweegt tegen de kosten die
dat meebrengtt Omdat uitbetaling van pensioenen naar het buitenland in verband met
de kosten van het inte rn ationale betalingsverkeer duurder is ~ is ook het bedrag van
het pensioen dat mag worden afgekocht twee keer zo hoog~

Internationale waarde~overdracht
Waarde~overdracht op basis van de artikelen Sla en S Zb ~ is uitsluitend mogelijk
naar toegelaten instellingent Naar de huidige tekst van de artikelen Sla en S Zb ~
onderdeel c is waarde~overdracht mogelijk naar een uitvoeringsorgaan dat valt onder
het toezicht van de Verzekeringskamer~ of een instelling die bij ministeriële regeling
is aangewezen~ ~ ~~ In de eerste plaats is waarde~overdracht mogelijk naar verzekeraars
met een zetel in de EU die een ~toegelaten~ bijkantoor in Nederland hebben~ Waarde~
overdracht naar verzekeraars die niet zijn gevestigd in Nederland en daar ook geen
bijkantoor hebben~ maar die diensten verrichten naar Nederland en hebben voldaan

aan de zogenaamde notificatieplicht is eveneens mogelijkt Bij de laatste categorie
verzekeraars geldt als aanvullende eis dat de pensioenovereenkomst daadwerkelijk
in het kader van dienstverrichting naar Nederland wordt gesloten~ Dit kan alleen als

de verzekeringnemer nog in Nederland woonachtig is~ Dit zijn allen verzekeraars die
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krachtens de regels van de Europese verzekeringsrichtlijnen bevoegd zijn om overal
in de Europese Unie hun diensten aan te biedent

Overdracht naar een buitenlandse verzekeringsmaatschappij die niet aan deze
eisen voldoet~ en overdracht naar een buitenlands pensioenfonds is in beginsel
verboden~ De Verzekeringskamer heeft echter op basis van artikel Zg van de
Pensioen~ en spaarfondsenwet de bevoegdheid verkregen om ontheffing te verlenen
van artikel Sla onderdeel ctizO De Verzekeringskamer heeft niet de bevoegdheid
verkregen om ontheffing te verlenen van artikel S Zb~ onderdeel c van de Pensioen~
en spaarfondsenwet~ dat het wettelijk recht op waarde~overdracht bevatt De
werknemer zal uitsluitend ontheffing kunnen verkrijgen van artikel SZa~ dat de
mogelijkheid tot waarde~overdracht scheptt Dat betekent dat een internationale
waarde~overdracht op basis van een ontheffing uitsluitend mogelijk is met
medewerking van het pensioenfondst~zi

De Verzekeringskamer kan aan het verlenen van ontheffing voorwaarden
verbinden De Verzekeringskamer heeft daartoe een aantal beleidsregels vastgesteld
voor de verlening van ontheffingert~t~z De Verzekeringskamer verleent onder
bepaalde voorwaarden ontheffing indien de aanspraken op pensioen worden
verworven bij een particuliere verzekeraar met een zetel buiten Nederland~ die reeds
de pensioenregeling uitvoert van de werkgever waaraan de werknemer verbonden is
of zal wordentiZj Daarnaast wordt ontheffing gegeven bij een overdracht naar een
andere instelling buiten Nederland ~pensioenfondsen of andersoortige instellingenj
mits de afkoop geschiedt voor een deelnemer of gewezen deelnemer die een dienstbe~
trekking heeft aanvaard bij een buiten Nederland gevestigde werkgever~ Deze
werkgever moet in een groep zijn verbonden met de werkgever in Nederland~ terwijl
het dienstverband met laatstbedoelde werkgever in verband met de wisseling van
dienstbetrekking werd beëindigd~ De aanspraken op pensioen moeten verder worden
verworven bij de instelling die reeds de pensioenregeling van de nieuwe werkgever
uitvoert~ Verder dient ten genoegen van de Verzekeringskamer te blijken dat de
afkoopbepalingen van de PSW van toepassing blijven op de pensioenaanspraken~
De Verzekeringskamer onderzoekt of een overdracht aan de gestelde voorwaarden
in de beleidsregels voldoett

Het waarde~overdrachtbeleid is daarmee vrij restrictieft Vereist wordt met name
dat de pensioenbestemming behouden blijft ~ i ~s Achtergrond daarvan is in de eerste
plaats de bescherming van de werknemert De buitenlandse instelling dient voldoende
zekerheid te bieden dat uiteindelijk aan de werknemer een pensioen zal worden
uitbetaaldt Ontheffing tot overdracht naar een pensioenfonds is alleen mogelijk voor
zover de nieuwe werkgever met de voormalige werkgever in Nederland in een groep
is verbonden~ In de tweede plaats wordt in verband met het gevaar van tpensioen~
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vluchtt naar het buitenland sterk de nadruk gelegd op het voorkomen van een afkoop
van pensioen in het buitenland nadat het pensioen is overgedragen~ Om deze reden
stelt de Verzekeringskamer als voorwaarde dat het Nederlandse afkoopverbod van
toepassing blijfL Het is echter de vraag of dit een zinnige voorwaarde ist Van Huizen
heeft aangetoond dat het mogelijk is om bij een overdracht aan een buitenlandse
verzekeringsmaatschappij aan het Nederlandse afkoopverbod te ontsnappen door in
de verzekeringsovereenkomst met de buitenlandse verzekeraar buitenlands recht van
toepassing te verklarent Bij emigratie van de werknemer zonder rechtskeuze wordt
volgens de regels van het internationaal privaatrecht het recht van het land van
vestiging van toepassing~ In beide gevallen is de kans dat een buitenlandse rechter
niettemin het Nederlandse afkoopverbod zal toepassen als zijnde ~dwingende
wetgevingt in de zin van artikel ~ tweede lid van het EVO~verdrag niet groot~~~b
Volgens Kalkman is grensoverschrijdende handhaving van het afkoopverbod echter
wel mogelijk~ aangezien verzekeraars die in Nederland hun diensten aanbieden
verplicht zijn zich aan de bepalingen van de PSW te houden op straffe van een sanc~
tiettl~ Of de Verzekeringskamer voldoende mogelijkheden heeft om de naleving van
het verbod te controleren is echter twijfelachtig~

Fiscale aspecten van internationale waarde~overdracht
Volgens artikel l Ic van de Wet op de Loonbelasting wordt de overdracht van een
pensioenverplichting naar een andere verzekeraar gezien als afkoop van de
pensioenaanspraak~ Waarde~overdracht naar een volgens de Wet op de Loonbelasting
toegestane verzekeraar wordt echter niet aangemerkt als een afkoop~ Bij een waarde~
overdracht binnen Nederland wordt dan ook over de afkoopsom geen belasting
geheven~ mits voldaan wordt aan de in de Pensioem en spaarfondsenwet gestelde
eisent Waarde~overdracht naar een buitenlandse fiscaal niet gefacilieerde verzekeraar
wordt echter in beginsel gezien als een afkoop~ Bij afkoop wordt de pensioenaan~
spraak op het onmiddellijk aan de afkoop voorafgaande tijdstip aangemerkt als loon
uit vroegere dienstbetrekking waarover belasting verschuldigd is~ De overdragende
pensioenuitvoerder zal in beginsel belasting op de afkoopwaarde moeten inhoudent

Artikel l Ic~ vierde lid van de Wet op de Loonbelasting geeft echter een
mogelijkheid tot internationale waarde~overdracht zonder dat belasting verschuldigd
is~ Volgens deze bepaling kan de Minister onder voorwaarden toestaan dat de
pensioenverplichting overgaat op een in het buitenland gevestigde pensioenuitvoer~
dert De overdracht dient te geschieden ter verwerving van aanspraken ingevolge een
pensioenregeling in het kader van de aanvaarding van een dienstbetrekking buiten
Nederlandt De Minister heeft regels gegeven voor een belastingvrije overdracht van
pensioenrechten naar een buitenlandse pensioeninstellingttlg
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De voorwaarden zijn de volgendei
~ de bevoegde inspecteur moet akkoord gaan met de hoogte van het over te dragen
pensioenkapitaal~
~ het pensioenkapitaal moet in zijn geheel en rechtstreeks worden overgedragen aan
het pensioenfonds of de verzekeraar in het nieuwe woonland ter verwerving van
pensioenaanspraken~
~ de Verzekeringskamer dient ontheffing van artikel Sla onderdeel c van de
Pensioen~ en spaarfondsenwet te verlenen~
~ er moet een belastingverdrag zijn gesloten tussen Nederland en het nieuwe
woonland waarin een inlichtingenartikel is opgenomen~
~ in het nieuwe woonland is een substantiële dienstbetrekking aanvaardt Daarvan is
in ieder geval sprake als deze voor vijf jaar is aangegaan~
~ er moet allerlei documentatie worden overlegd~ waaronder een exemplaar van de
oude en de nieuwe pensioenregelingt gegevens waaruit de nieuwe woonplaats blijkt~
een verklaring van de bevoegde belastingautoriteiten waaruit blijkt dat de nieuwe
pensioenregeling een in het nieuwe woonland gebruikelijke pensioenregeling is~ en
waaruit blijkt dat de pensioenuitkeringen ~met inbegrip van het in Nederland
opgebouwde deel van de pensioenuitkeringenj te zijner tijd als inkomen in de
belastingheffing zal worden betrokken~ en ten slotte een verklaring van het
uitvoeringsorgaan waaruit blijkt dat sprake zal zijn van een substantieel pensioente~
kort indien het Nederlandse pensioenkapitaal niet zal worden overgedragent

Bij overdracht die niet samenhangt met het aannemen van een dienstbetrekking
in het buitenland en daarom niet gebaseerd kan worden op artikel l Ic~ vierde lid Wet
LB is het uitgangspunt dat wel in Nederland belasting zal worden geheven~~~

JtS ~J Voortzetting van de pensioenopbouw na beëindiging van het dienstver~
band

l Bovenwettelijke arrangementen

Voor veel werknemers bestaan ~ naast de mogelijkheid tot voortzetting van de
pensioenopbouw bij werkloosheid die hieronder wordt besproken t enkele
mogelijkheden tot voortzetting van de pensioenopbouw zelfs nadat de dienstbetrek~
king is beëindigd~ Zo bevatten een aantal pensioenregelingen bepalingen met
betrekking tot de voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid~ en
bij vervroegde uittreding via een VUT~regeling~ In zulke gevallen worden de
werknemers bovendien vaak vrijgesteld van premiebetalingt Krachtens artikel IS van
de Wet Toezicht Verzekeringsbedrijf mogen pensioenfondsen beperkt vrijwillige
voorzieningen aanbieden aan deelnemers en gewezen deelnemerst Pensioenfondsen
mogen conform het vierde lid van dit artikel een voor de deelnemer bestaande
pensioenvoorziening na het einde van de deelname voortzetten als hun statuten of

lZq VgL Besluit van de staatssecretaris van Financiën van Zb mei IggSt nr~ DB gSIZOZM Rbt
Den Haag I~ juni MSt nr~ KG gSlbja en KG gSMUh VN IggSljLZO~ Hof Den Haag IS
oktober lggS~ nr~ C gStSaSt VN IggSISOt I~~ Kavelaars lggS~ p~ S e~v~~

llb



reglement daarin voorzient De duur van de voortzetting is niet wettelijk
gelimiteerd~tjo Wel stelt de Verzekeringskamer als voorwaarde dat wordt uitgegaan
van de laatst vastgestelde pensioengrondslag voor het einde van de deelname~ die
geïndexeerd mag worden op basis van de algemene loonontwikkeling bij de
voormalige werkgevert Dat betekent dat het pensioen niet kan meegroeien met de
individuele salarisontwikkeling van de werknemer na het einde van de deelname~ Hoe
vaak een dergelijke vrijwillige voortzettingsregeling in de praktijk voorkomt is niet
precies vast te stellent Een minderheid ~ Tqo j van de pensioenfondsen kent een of
andere vorm van voortzetting na ontslagt Bij verzekerde regelingen komt dit veel
vaker voort MtSolo van de verzekerde regelingen heeft een regeling met betrekking
tot de voortzetting van de deelname bij ontslagt~~~

Op een voortzettingsregeling na ontslag zijn de regels van de PSW in beginsel
van toepassingti~l De PSW bepaalt echter tegelijkertijd~ dat het niet van toepassing
is op een werknemer die in het buitenland woont en werkt~ ~ Hoe deze twee regels
zich tot elkaar verhouden is niet geheel duidelijk~i~~ Zodra de werknemer buiten de
territoriale werkingssfeer van de PSW valt is deze echter niet meer van toepassingi
dat geldt naar mijn mening eveneens als de werknemer de deelname in een
pensioenregeling op vrijwillige basis voortzet als hij in het buitenland gaat wonen en
werkenti~s

~tS~~l~Z Voortzetting pensioenopbouw bij werkloosheid

In MS werden de Bijdrageregelen FVP ingevoerdtt~b De bijdrageregelen FVP zijn
een subsidieregeling~ werkloze werknemers van ~Ojaar en ouder die een loongerelat
teerde werkloosheidsuitkering conform de Werkloosheidswet ontvangen~ hebben
recht op een bijdrage uit het FVP ten behoeve van de voortzetting van hun
pensioenopbouwt De werknemer moet deelnemer zijn geweest van een pensioenrege~
ling~ Doel van de regeling is pensioenverlies dat voortvloeit uit een periode van
werkloosheid te beperkent

l s O Omdat verzekeringsmaatschappijen een vergunning nodig hebben voor het uitoefenen van het
verzekeringsbedrijf en pensioenfondsen niet~ is het werkterrein van pensioenfondsen
afgebakend in artt IS WTV~ Omdat pensioenfondsen door het aanbieden van individuele~
vrijwillige voorzieningen op het terrein van verzekeraars kunnen komen is binnen de Stichting
van de Arbeid op Zg oktober MS een akkoord gesloten over de afbakening van het
werkterrein van pensioenfondsen en verzekeraars~ Daarin zijn onder meer afspraken gemaakt
over de pensioenproducten ~o~m~ voortzetting van de deelnamel die pensioenfondsen mogen
aanbieden~ Het akkoord zal worden aangeboden aan de regering met het verzoek het in
wetgeving om te zetten~ Stcrt~ M S~ ZOS~
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Volgens de Hoge Raad valt een bijdrage conform de Bijdrageregelen FVP
onder de werkingssfeer van Verordening I~OSCI l ~ omdat sprake is van een uitkering
die berust op de wet en rechtstreeks verband houdt met het werkloosheidsrisicot~
Uit de toepassing van de verordening volgt dat een buitenlandse werknemer die een
tijd in Nederland heeft gewerkt en vervolgens werkloos wordt in aanmerking kan
komen voor een bijdrage als hij in Nederland een loongerelateerde werkloosheidsuit~
kering ontvangt en aan de overige voorwaarden voldoett Werknemers die in het
buitenland op basis van de toepassing van de verordening een Nederlandse WW~
uitkering ontvangen komen eveneens in aanmerkingt Een werkloos geworden
grensarbeider die in Nederland heeft gewerkt maar op basis van de verordening
uitsluitend recht heeft op een werkloosheidsuitkering in het land waar hij woont heeft
echter geen recht op een FVP~bijdrage~ ook al heeft hij deelgenomen in een
Nederlandse pensioenregeling~t~g

Het Europese Hof van Justitie heeft echter bepaald dat een Franse regeling in
een algemeen verbindend verklaarde CAO ~ die voorziet in de voortzetting van de
verzekering in een aanvullende pensioenregeling~ niet onder de werkingssfeer van
Verordening I I OHI ~ I valt~ Grensarbeiders die in Frankrijk hebben gewerkt maar in
België wonen mogen op basis van artikel ~ van Verordening lblZlbS niet worden
uitgesloten van deze regeling~ Aangezien de Franse regeling vergelijkbaar is met de
Nederlandse FVP~regeling heeft dit arrest mogelijk ook gevolgen voor de toepassing
van de Bijdrageregelen FVP~~~~

~tSt~ i Voortzetting van de deelname in een buitenlandse pensioenregeling

Ter uitvoering van de PSW en de Wet LB zijn enkele voorzieningen getroffen voor
werknemers die in Nederland komen werken maar de deelname in de pensioenreget
ling in het land van oorsprong willen voortzettent De voorzieningen hebben
uitsluitend betrekking op gedetacheerde werknemers~~~ De Verzekeringskamer kan
ontheffing verlenen van de PSW aan een werkgever die een pensioentoezegging doet
aan een uit het buitenland afkomstig persoont die door een in het buitenland
gevestigde onderneming die met de werkgever in Nederland in een groep is
verbonden~ tijdelijk in Nederland is gedetacheerdt~ Voorwaarde daarbij is wel dat
de persoon met de ontheffing heeft ingestemdt De ontheffing geldt voor een periode
van S jaar~~~l De staatssecretaris van Financiën heeft daarnaast een aantal fiscale
regels gegeven voor de voortzetting van de deelname in een buitenlandse pensioenre~
geling door hier te lande gedetacheerde werknemers~~ Verder kan aan de
gedetacheerde werknemer ontheffing worden verleend van een verplichtstelling van
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de deelname in een bedrijfspensioenfonds op grond van artikel lb Wet BPF~ Bij een
detachering van maximaal S jaar wordt deze ontheffing gewoonlijk verleendt ~

J tb Conclusie

Voor een werknemer die in Nederland komt werken en in een Nederlandse
pensioenregeling wordt opgenomen gelden de regels van de Pensioen~ en spaarfond~
senwet~ Op deze werknemers moeten eveneens de regels worden toegepast die
betrekking hebben op het behoud van pensioenaansprakent Dat geldt ook bij de
aanvaarding van een dienstbetrekking in het buitenland nadat de deelname in een
Nederlandse pensioenregeling is beëindigdt De maatregelen tegen de pensioenbreuk
van de Pensioen~ en spaarfondsenwet maken geen onderscheid naar herkomst of
bestemming van de werknemer~ Over de periode van deelname in de Nederlandse
pensioenregeling wordt de migrerende werknemer beschermd door de Nederlandse
wetgevingt

De verwerving van rechten op pensioen ctq~ het behoud van pensioenaanspra~
ken bij beëindiging van de dienstbetrekking levert in Nederland geen grote
problemen op~ hoewel nog wel enkele knelpunten zijn te onderscheiden~ In
Nederland ontbreekt met name een indexeringsplicht~ maar kent men wel de
verplichting om ingegane pensioenen en premievrije aanspraken gelijk te behandelen
bij de verlening van toeslagent Dit is een onvolledig instrument~ omdat daarmee niet
gegarandeerd kan worden~ dat opgebouwde premievrije aanspraken op pensioen hun
waarde na een ontslag behouden~

Waarde~overdracht tussen in Nederland gevestigde pensioenuitvoeringsorganen
is uitgebreid geregeld~ Deze faciliteit geldt voor iedere werknemer die na S juli lggI
van baan en van pensioenfonds verandert~ en voor de meeste werknemers die tussen
lgU en lgga van werkgever zijn gewisseld~ Voor waarde~overdracht op basis van
art~ S Zb PSW bestaan uniforme reken~en proceduregelst De mogelijkheden voor
waarde~overdracht naar het buitenland zijn echter beperkt~ In veel gevallen zal de
werknemer geen andere keus hebben dan de pensioenaanspraak bij het pensioenfonds
te laten staan~ Het Nederlandse beleid in dit kader is restrictieft De achtergrond voor
dit beleid is de bescherming van de opgebouwde pensioenrechten van de werknemer~
waaronder in het bijzonder het voorkomen van afkoop van pensioenrechten in het
buitenland moet worden verstaant Het huidige beleid kan dan ook verklaard worden
uit de wens de ~pensioenemigratier ~ met name naar België~ aan banden te leggen~
Men heeft daarom geprobeerd om een muur te bouwen rond het Nederlandse
pensioenstelsel om wegvloeien van pensioenkapitaal zo veel mogelijk te voorkoment
Dit doet de vraag rijzen of het Nederlandse beleid inzake overdracht van pensioenen
naar het buitenland zich in alle opzichten verdraagt met het Europese vrij verkeer van
diensten en van werknemerst In hoofdstuk S kom ik hier op terugt

In tegenstelling tot Duitsland en het Verenigd Koninkrijk staat de Nederlandse
wetgeving toe dat werknemers na het beëindigen van de arbeidsovereenkomst hun
deelname in een collectieve pensioenregeling van de voormalige werkgever
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voortzetten~ als de pensioenregeling hierin voorziet~ In de praktijk is voortzetting van
de deelname nog maar in weinig regelingen mogelijkt In de toekomst zal het aantal
regelingen die deze faciliteit biedt echter kunnen groeien~ Voor werknemers die
Nederland verlaten en in een andere lidstaat gaan werken zou dit een mogelijkheid
kunnen bieden om de opbouw van pensioenrechten in een Nederlandse pensioenrege~
ling voort te zettent

SO



Hoofdstuk ~I Verenigd Koninkrijk

~M Inleiding

zv

Het wettelijk pensioenstelsel in het Verenigd Koninkrijk voorziet zowel in een
pensioen op het niveau van het bestaansminimum als een loongerelateerd pensioen~
Bovenop een basispensioen van een vast bedrag voor de gehele bevolking kunnen
werknemers rechten op een loongerelateerd wettelijk pensioen ~SERPSJ~ opbouwen~
Dit pensioen bedraagt ongeveer een kwart van de gemiddelde verdiensten van een
werknemer over de twintig jaar waarin hij het meeste inkomen heeft verdiendt Vanaf
het eind van deze eeuw zal SERPS in fasen worden verminderd tot een pensioen van
maximaal ZOqo van de gemiddelde verdiensten van een werknemer~ Het basispen~
sioen en SERPS tezamen leveren voor veel werknemers geen pensioenuitkering op
die voldoende hoog is om na de pensionering de levensstandaard zoals men die
gewend was te handhaven~ Het belang van aanvullende pensioenvoorzieningen is
daarom aanzienlijkt

Hoewel werkgevers niet verplicht zijn om een aanvullende pensioenvoorziening
te treffen~ schommelt sinds het einde van de jaren IbO het aantal werknemers dat
onder een collectieve bedrijfspensioenregeling valt rond SOqo van de beroepsbevol~
kingtl Daarnaast hebben ongeveer S miljoen werknemers zelf een individuele
pensioenregeling getroffent~ De waarde van rechten op aanvullend pensioen maakt
een steeds groter deel uit van het persoonlijke vermogen van de Britse bevolking~ Het
enige vermogensaandeel dat voor particulieren relatief nog steeds belangrijker is dan
een aanspraken op pensioen~ is de eigendom van onroerend goedt~

Onder invloed van de conservatieve regering heeft het Britse pensioenstelsel
gedurende de afgelopen decennia zeer belangrijke wijzigingen ondergaan~ Aan de
ene kant heeft de invloed van het conservatieve bewind geleid tot meer nadruk op de
verantwoordelijkheid van het individu voor zijn eigen pensioenvoorziening en een
versobering van het wettelijke pensioenstelsel~ aan de andere kant is erl bijvoorbeeld
als gevolg van de MaxweWaffaire~ meer aandacht gekomen voor de bescherming van
aanvullende pensioenrechten van werknemerst

Een belangrijke karakteristiek van het Britse pensioensysteem is dat werkne~
mers en werkgevers ervoor kunnen kiezen om niet deel te nemen in SERPS~ maar om
zelf in een vergelijkbaar pensioen te voorzien~ In de praktijk wordt meestal van deze
mogelijkheid tot ~contracting~ouC gebruik gemaakt~ Op deze wijze wordt de financie~

State Earn ings Related Pension Schemet geregeld in de Social Security Contributions and
Benefits Act MI ~SSCBA~ ~ en de Social Security Administration Act MI fSSA~~
Govern ment Actua ry lgglt p~ I en I i in I W I nam aH IIo van de beroepsbevolking deel in een
pens ioenregelingt zie White Paper lgga ~ p ~ ZH ~
White Paper l Igapt ZH ~
The Operation of Pension Funds l JgZ ~ pt viii~ix ~
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ring en uitvoering van de wettelijke regeling geheel verschoven naar werkgevers en
werknemers~ die in ruil daarvoor een korting krijgen op de sociale~zekerheidspremiest
Aan de andere kant worden aan de private pensioenregeling wel zekere eisen gesteld~
Aanvankelijk moesten loongerelateerde pensioenregelingen een minimumpensioen
garanderen van ongeveer hetzelfde niveau als SERPS~ Inmiddels echter dient de
pensioenregeling aan meer globale minimale eisen te voldoents

In de tachtiger jaren is de verantwoordelijkheid voor pensioenvoorzieningen
verder verlegd naar individuele werknemers~ De conservatieve regering heeft met
name willen bevorderen dat werknemers zelf individuele pensioenregelingen treffent
De werkgever mag werknemers niet meer verplichten om in een collectieve
bedrijfspensioenregeling deel te nement Werknemers kunnen zelf een fiscaal
gefacilieerde persoonlijke pensioenregeling ~~personal pensionlj treffen~ Zij kunnen
met dergelijke regelingen ook uit SERPS stappen~ en als zij dat doen wordt een extra
korting op de sociale zekerheidspremies gegevent Ook zijn werknemers zoveel
mogelijk in staat gesteld om hun pensioen mee te nemen~ Daartoe werden de rechten
op waarde~overdracht~ ook tussen bedrijfspensioenregelingen en persoonlijke
pensioenregelingen~ uitgebreidt

Naast een verschuiving van de verantwoordelijkheid in de richting van de
private sector en het individu is er tegelijkertijd meer aandacht gekomen voor de
bescherming van pensioenrechten van werknemers~ Dit blijkt bijvoorbeeld uit de
invoering van een wettelijk recht op waarde~overdracht en een indexeringsverplich~
ting voor pensioenaanspraken van gewezen deelnemers~ De belangrijkste ontwikke~
ling op dit gebied werd echter ~onbedoeldj veroorzaakt door de krantenmagnaat
Robert Maxwell~ Na zijn dood bleek dat hij op grote schaal de fondsen ten behoeve
van de penst nvoorziening van zijn personeel had geplunderd~ Het gevolg hiervan
was dat velen hierdoor hun pensioen en de tot dan toe opgebouwde rechten op
pensioen kwijt warent Ondanks het feit dat hier klaarblijkelijk sprake was van grove
fraude~ rees ook de vraag of de huidige pensioenwetgeving~ voor een groot deel
gebaseerd op het traditionele trustrecht~ nog wel een goede en veilige basis bood voor
de pensioenvoorziening van de Britse beroepsbevolking~

Eén en ander leidde tot een grootscheeps onderzoek door het speciaal daartoe
ingestelde Pension Law Review Committee ~PLRCJ~ Deze commissie stelde voor om
de basis voor het Britse pensioenrecht~ het traditionele trustrecht~ te behouden~ maar
daar een aantal waarborgen aan toe te voegen~ Inmiddels is op l april IIg~ de
Pensions Act lrlrlS in werking getredent die nieuwe waarborgen heeft ingevoerd voor
de bescherming van pensioenrechten van werknemers~ De wetgeving inzake
aanvullende pensioenvoorzieningen is nu grotendeels geregeld in de Pension
Schemes Act Igg S b en de Pensions Act lggSt

Seres lgWt p~ dbt
In deze wet is de eerdere wetgeving op het ter re in van de aanvullende pensioenen
samengevoegdr te weten de bepalingen uit de Social Secu ri ty Act lWJt de Social Security Act
IIgO~ de Social Security Act IJHS~ de Social Security Act lgRbt en de Social Secu ri ty

Pensions Act MSt
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aI Wettelijke pensioenvoorziening

Het wettelijk ouderdomspensioen van een werknemer kan bestaan uit twee
componentent~
~ een basispensioen fflat~rate~~ dat in principe bedoeld is voor de gehele bevolking~
~ een aanvullend pensioen~ dat gerelateerd is aan het arbeidsinkomen ~state earningst
relatedpension scheme ofwel SERPSJ~ en dat bedoeld is voor werknemerst
tContractedtouC pensioenregelingen kunnen dit aanvullende deel van het wettelijk
pensioen vervangen door een gelijkwaardige regelingt

De wettelijke pensioenvoorzieningen worden gefinancierd via premieheffingt
Daarbij wordt gebruik gemaakt van een omslagstelseL Dat houdt in dat niet ~of
nauwelijks~ reserves worden gevormd~ maar dat uitkeringen in enig jaar worden
betaald uit de premie~inkomsten ontvangen in datzelfde jaar~ Er kan een aanvulling
uit de schatkist worden toegekend als er onvoldoende premieAnkomsten zijntg

Om in aanmerking te kunnen komen voor het ouderdomspensioen moet de
werknemer aan een aantal voorwaarden voldoent~ Voor de verkrijging van een
volledig basispensioen moeten vrouwen gedurende Jg~ en mannen gedurende ~ jaar
sociale verzekeringspremies hebben betaald~~o Het basispensioen wordt evenredig
verlaagd als men gedurende een minder aantal jaren premie heeft afgedragent Voor
de verkrijging van het loongerelateerde deel van het pensioen geldt eveneens~ dat de
werknemer contributies moet hebben betaaldt De werknemer bouwt alleen rechten
op SERPS op over het loon tussen een wettelijke bepaalde onder~ en bovengrenst~~
De werknemer heeft verder in principe geen recht op SERPS over de jaren waarin hij
in een ~contracted~ouC aanvullende pensioenvoorziening heeft deelgenoment Verder
moet de werknemer de pensioenleeftijd bereikt hebbent deze is bS jaar voor mannen
en bO jaar voor vrouwen~ Het verschil tussen de wettelijke pensioenleeftijden van
mannen en vrouwen zal echter in de volgende eeuw~ vanaf het jaar ZOIO ~ gefaseerd
worden afgeschaft~ Uiteindelijk zal het wettelijk pensioen voor mannen en vrouwen
vanaf bS jaar ingaantll Voor het recht op ouderdomspensioen is niet van belang of
de werknemer nog inkomen uit arbeid of uit andere bron ontvangt~ Er wordt geen
middelentest toegepastt

Het basispensioen voor een alleenstaande werknemer bedraagt in l IlH LCA per
week~ en voor een echtpaar E lO~ ~~IO per weekt~~ SERPS is bedoeld als een aanvulling

~ Zie art~ A~Sj SSCBA IgIZ ~
S Fenton~ Ham Bc Sabel IgIS ~ pt bt
g Zie artt aa lid i SSCBA IggZ~
to Dit verschil tussen mannen en vrouwen zal overigens worden opgeheven zodra ook het verschil

in pensioenleeftijd tussen mannen en vrouwen is verdwenen~ Vanaf dat moment wordt vereist~
dat men gedurende arI jaar premies af heeft gedragent

l l De ondergrens komt overeen met de hoogte van het basispensioen voor een alleenstaande~
Deze bedraagt in l JgS ba pond per week~ De bovengrens komt overeen met de hoogte van het
basispensioen van een alleenstaande~ vermenigvuldigd met ~~ In IggS is dit een bedrag van
aSS pond per weekt Social Security Benefit Rates IgIS~ p ~ ZI ~

lZ Vrouwen die geboren zijn voor b april IgSO kunnen nog steeds op boijarige leeftijd met
pensioent Voor vrouwen die na S april MS zijn geboren is de wettelijke pensioenleeftijd bS ~
Voor vrouwen die tussen deze beide data geboren zijn loopt de pensioenleeftijd gefaseerd op~
Zie art~ lZb en Schedule a Pensions Act lggSt

~ Social Security Benefit Rates IIgS ~ pt lS ~
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op het basispensioen en wordt berekend als een percentage van het inkomen van de
werknemer tussen de wettelijk bepaalde onder~~ en bovengrenst Over inkomen dat de
bovengrens overstijgt wordt geen wettelijk pensioen opgebouwdt Berekening van
SERPS~a geschiedt door van de individuele verdiensten uit elk jaar een bedrag ter
hoogte van de ondergrens af te trekkent Bij die berekening worden de individuele
verdiensten uit elk jaar opgewaardeerd overeenkomstig het gemiddelde nationale
loonpeilt Het bedrag tussen de ondergrens en de bovengrens dat overblijft vormt de
basis voor de pensioenberekening~

Aanvankelijk had men recht op IS qo van dat bedrag~ waarbij alleen het salaris
over de twintig jaren waarin het meest is verdiend in aanmerking werd genoment
Deze berekeningswijze geldt echter alleen voor werknemers die tot het jaar ZODO
pensionerent In lgHb is SERPS versoberd~ het loongerelateerde pensioen zal vanaf
ZODO geleidelijk teruglopen tot ZO qo van het salaris tussen de onder~ en bovengrens~
waarbij het gemiddelde inkomen over de gehele arbeidsloopbaan wordt meegeteldt~s
Onder de veronderstelling dat de wettelijke pensioenen steeds zullen worden
geïndexeerd in overeenstemming met de stijging van het gemiddelde nationale
loonpeil~ ontvangt een persoon met een gemiddeld inkomen een wettelijk pensioen
~basispensioen en SERPS tezamenj van ~O tot ~Sqo van het inkomen voor pensione~
ringt Voor degenen met een laag inkomen ligt dit iets hogeri zij kunnen uitkomen op
een pensioen van SO tot SSqo van het inkomen voor pensionering~~b Vanaf het jaar
ZOOO zal het pensioenresultaat lager gaan uitvallen~

~Q Bovenwettelijke pensioenvoorzieningen

Q~ J~ l Aard en totstandkoming van pensioenregelingen

~~J~ ltl Begrip pensioen en rechtskarakter

De term ~pensioen~ heeft geen eenduidige juridische betekenist~~ De PSA MS om~
schrijft de term bedrijfspensioenvoorziening ~occupational pension schemej als
volge

IrAny scheme or arrangement which is comprised in one or more instruments
or agreements and which has~ or is capable of having~ effect in relation to one
or more descriptions or categories of employments so as to provide benefits~ in
the form of pensions or otherwise~ payable on termination of service~ or on
death or retirement~ to or in respect of earners with qualifying service in an
employment of any such description or category~f~~g

la Poynter dc Martin lggat pt D b~ZA
IS Fentont Ham Bz Sabel IgIS ~ pt ~t
Ib Zie Davies lgg~~ p ~ l I tlHt
lI Mesher ~Sweet dr Maxwells Encyclopedia of Employment Law~~ p ~ ISObi Ellison I Wg ~ p ~ lS ~
lH Zie artt l PSA Igg~t
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De fiscale definitie van pensioen omvatt

~fAny pension~ lump sum ~ gratuity or other like benefit given or to be given on
retirement or on death~ or in anticipation of retirement~ or~ in connection with
past service~ after retirement or death~ or to be given on or in anticipation of or
in connection with any change in the nature of the service of the employee in
question~ ~ ~~ t~

Beide definities zijn vrij ruim en omvatten in principe alle prestaties in verband met
overlijden of ouderdom aan de werknemer zelf of aan zijn nabestaanden~ Het begrip
pensioen is niet beperkt tot periodieke uitkeringen~ ook kapitaaluitkeringen behoren
tot de mogelijkheden~ De belastingwetgeving sluit zuivere ongevallen~ en
invaliditeitsprestaties ~zoals permanente ziektekostenverzekeringen of bedrijfs~
ongevallenverzekeringenj wel nadrukkelijk uittzo

De juridische discussie rond het rechtskarakter van pensioen concentreert zich
in het Verenigd Koninkrijk met name rond de vraag~ of pensioenrechten zijn te
beschouwen als rechten van contractuele aard~ en in het bijzonder of pensioenrechten
zijn te beschouwen als uitgesteld loon~~~ In de rechtspraak is de opvatting dat
pensioenrechten een contractuele ~of quasicontractuelej aard hebben sinds het begin
van de jaren zeventig van deze eeuw steeds vaker ondersteundt Een typisch kenmerk
van het contractenrecht in de Common Law is dat tegenover een prestatie altijd een
tegenprestatie moet staan~ er moet sprake zijn van een ~consideration~ voor de
geleverde prestatiet~Z In het geval van pensioen wordt wel aangenomen~ dat de
~considerationf van de werknemer bestaat uit het dagelijkse werk dat hij verricht of
verricht heeft voor de werkgever~~ In verschillende uitspraken is de zinsnede terug
te vinden~ dat pensioen deel uitmaakt van de ~remuneration package~ van de
werknemertZa

De opvatting dat pensioen uitgesteld loon is~ is veel gebruikt als ~politiekj
argument voor de verbetering van de pensioenpositie van werknemerst In de visie van
de voorstanders van deze opvatting~ waaronder de vakbonden~ werd de opvatting dat
pensioen uitgesteld loon is onder meer gebruikt om te beargumenteren dat de positie
van mobiele werknemers verstevigd moest worden~ en dat overschotten binnen
pensioenfondsen ~het surplusj ten goede moeten komen aan de werknemers in plaats

lg Zie artt blZ~l~ Income and Corporation Taxes Act IgHH ~
Zo Fenton~ Ham óc Sabel lggS ~ p ~ ~a ~
Zl Ellison M g ~ p~ Zg etvt~ Mesher tSweet Xr Maxwells Encyclopedia of Employment Lawl ~ p~

IHOb e~ v ~~
ZZ Fentont Ham Fi Sabel lggS ~ pt aSZt
D Ellison Igyg ~ p ~
Za In dit verband zijn een aantal uitspraken van belang~ waaronder bijvoorbeeld Parry v~ Cleaver~

Z WLR llgbgl SZI ~ In deze uitspraak overwoog de rechter ~p ~ HZ~ bovenaan~t tlThe products
of the sums paid into the pension fund are in fact delayed remuneration for his current workrr~
Deze opvatting is daarna gevolgd in onder meer The Halcyon Skies~ I Q~B~ IIJ I SI lat
Mihlenstedt vt Barclays Bank~ IRLR I lgSgj S D ~ Mettoy Pension Trustees v~ Evans~ I WLR
IIgIOj ISHII ~ Smoker vt London Fire Authority~ ICR IlgJll QaJ~ Imperial Group Pension
Trust v~ Imperial Tobacco~ ICR llgglj SZai Hopkins v~ Norcrost IRLR Ilqgaj lSi Zie ook
Mesher ~Sweet á Maxwells Encyclopedia of Employment Law~~ p ~ ISIO A Slai Nobles lgJ~~
p ~ SZ~Sq
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van teruggestort te worden aan de werkgevertLs Niettemin wijzen critici erop dat er
in de praktijk nog geen echte duidelijkheid bestaat over de precieze relatie tussen de
rechten die de werknemer kan ontlenen aan het arbeidscontract ~waarin doorgaans
slechts een summiere bepaling staat met betrekking tot de deelname in de aanvullende
pensioenvoorzieningj~ en aan de rechten die hij kan ontlenen aan het pensioenre~
glement en aan het trustrechttib De juridische gevolgen van de constatering dat
pensioen uitgesteld loon is zijn in de jurisprudentie niet uitgekristalliseerd~

~IJ ~l~Z De totstandkoming van pensioenregelingen

Er bestaat geen algemene ofbijzondere wettelijke verplichting voor werkgevers om
eén aanvullende pensioenvoorziening te treffen voor het personeel~ Uitgangspunt is
de vrijwillige pensioenbelofte door de werkgever~ behoudens door hemzelf
aangegane contractuele verplichtingen~~~ Meestal is in het arbeidscontract een
clausule opgenomen die betrekking heeft op de pensioenbelofte van de werkgever~
hoewel deze clausule meestal niet meer inhoudt dan dat de werknemer recht heeft op
deelname in de pensioenvoorziening~ en dat de werkgever premies zal afdragentZg

In tegenstelling tot Nederland hebben de vakbonden zich lange tijd grotendeels
afzijdig gehouden van de inrichting van pensioenregelingen~ Dit veranderde in l I~g~
toen werkgevers wettelijk verplicht werden om een vakbond te consulteren over de
tcontracting~ouC~beslissingtZg In Igg~ is het bovendien verplicht geworden dat een
vertegenwoordiger van de werknemers wordt opgenomen in het bestuur van een
pensioenfondst~o De vakbonden bemoeien zich tegenwoordig intensiever met de
inrichting van pensioenregelingen~

Is de werkgever over het algemeen niet verplicht een aanvullende pensioen~
voorziening te treffen~ de werknemer kan niet verplicht worden om deel te nemen in
een door de werkgever getroffen pensioenvoorzieningtit Het verbod op het
verplichtstellen van de deelname in de pensioenvoorziening van de werkgever vloeit
voort uit de invoering van persoonlijke pensioenregelingen~ Iedere werknemer moet
in staat worden gesteld zelf in zijn eigen pensioen te voorzien~ ook al heeft de
werkgever al een pensioenvoorziening getroffen~ Ongeveer een kwart van de
werknemers heeft een persoonlijke pensioenregeling~jZ In het verleden zijn er
overigens wel werknemers de dupe geworden van agressieve verkoopmethodieken
van enkele verzekeraarst zij lieten zich overhalen om uit de pensioenregeling van de
werkgever te stappen om een voor hen ongunstiger persoonlijke pensioenregeling te
treffen~jj Veel werkgevers nemen werknemers automatisch op in hun pensioenrege~

IS Mesher ~Sweet á MarwelCs Encyclopedia of Employment Law~~ p~ IHOg~ Ellison Wh p~ ~a
Zb Nobles lggj p~ Sa e~v~t Fenton~ Ham ác Sabel lggSt p~ aSZ e~v~t
Z~ Fentont Ham Sc Sabel I N S ~ pt M Brown óc Small IgHS ~ blz~ DS i Pension Law Reform IW~~

p ~ IbW
IS Ellison I M~ p~ ZI~ Mesher lggSt pt lobAW
Zg Seres IM ~ p~ l M
~o Artt lb Pensions Act lglSi Seres IgW~ p ~ ISZ
I I Artt Ibo PSA l M i Pension Law Reform Iqga~ p ~ Ibbt
~Z Budd óc Campbell lqgHt aantt ~S ~
~a Seres IJW~ p ~ lg~Zlt
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ling~ zodat werknemers zelf actie zullen moeten ondernemen om de pensioenregeling
te verlaten In deze regelingen blijft ~aqo van de werknemers vervolgens vrijwillig
deelnemert In regelingen waarin werknemers niet automatisch worden opgenomen
ligt dat percentage rond de SOqo ~ ~

QtJ~Z De uitvoe ring van pensioenregelingen

Naast het feit dat de werkgever in principe vrij is om al dan niet een pensioem
voorziening in het leven te roepen~ is hij in principe ook vrij om de vorm te kiezen
waarin hij de pensioenvoorziening zal gietent Als de werkgever zelf een
pensioenvoorziening in het leven roept~ kiest hij voornamelijk om fiscale redenen
echter meestal voor het oprichten van een trustt De middelen bestemd voor pensioen
zijn in deze constructie ondergebracht buiten de onderneming~ en het beheer van de
pensioenvoorziening is in handen van trustees~ De trustees kunnen een verzeke~
ringspolis beheren ten behoeve van de werknemer of kunnen een fonds beheren
waaraan de werkgever ~en meestal ook de werknemerj premie betaalt en dat op
allerlei wijzen wordt belegd~ Een werkgever is echter niet verplicht om een trust op
te richten~ Ook zuiver contractuele regelingen waarbij geen andere rechtspersoon bij
de uitvoering wordt betrokken behoren tot de mogelijkheden~js Bedrijfstakpensi~
oenvoorzieningen zijn in Het Verenigd Koninkrijk schaars~ Hoewel er wel voor~
beelden bestaan van pensioenvoorzieningen voor een industrie of bedrijfstak~b is de
bedrijfstakgewijze pensioenvoorziening nooit echt van de grond gekomen~

De werkgever kan zich~ in plaats van zelf een pensioenregeling te treffen~ ook
bemoeien met de persoonlijke pensioenvoorzieningen van zijn werknemerst Hij kan
bijvoorbeeld het afsluiten van persoonlijke pensioenregelingen door werknemers
stimuleren door een salarisverhoging toe te kennent Verder kan hij bijdragen in de
premie ten behoeve van een persoonlijke pensioenregelingt De laatste jaren komt het
wel voor~ bijvoorbeeld in de financiële sector~ dat een werkgever de werknemers in
de gelegenheid stelt om persoonlijke pensioenvoorzieningen af te sluiten bij één en
dezelfde verzekeringsmaatschappij~ waarbij de werkgever de premie inhoudt op het
salaris en afdraagt aan de verzekeringsmaatschappij~j~

De financiering van de pensioenverplichtingen geschiedt via het betalen van
premiestja Over het algemeen wordt~ om technische redenen~ in de privé~sector
meestal de voorkeur gegeven aan een kapitaaldekkingsstelsel~ maar dat is niet

j q NAPF lgg Y~ p ~ S en ~ ~
J S Dergelijke regelingen hebben in de praktijk meestal de vorm van een tldakregelingtf bovenop

de via een trust vormgegeven pensioenregelingt Het gaat hier namelijk vooral om voorzienin~
gen voor werknemers die meer verdienen dan de volgens de belastingwetgeving maximale
pensioengrondslag ~tearnings capflt Hoogbetaalde werknemers kunnen op deze wijze
pensioenrechten opbouwen over het gedeelte van het salaris boven de maximale
pensioengrondslag~ Fentont Ham Sc Sabel IggS ~ p~ SU e~v~t

jb Davies lgg S~ p ~ JH ~
~~ Fenton~ Ham Sc Sabel IggS ~ p ~ SS J e~v~~ Seres Igg~ ~ p ~ IS e~v~~
ss Volgens het jaarlijkse onderzoek van de NAPF in WW dragen in I bqo van de regelingen in

de private sector de werknemers zelf geen premie af~ In de overige regelingen moeten werk~
nemers ook bijdragen in de kosten van de pensioenvoorziening~ Zie NAPF Igg~t p ~ lOt
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verplicht~ in een kapitaaldekkingsstelsel worden fondsen gevormd die de toekomstige
pensioenverplichtingen moeten dekken In de publieke sector~ met name bij de
centrale overheid~ worden de pensioenvoorzieningen vaak gefinancierd via een
omslagstelsel~~~

~IJ~ Z ~ l De trust

De figuur van de trust~ dateert uit de Middeleeuwen~ en is een van de meest
karakteristieke rechtsfiguren van het Angelsaksische rechCt De trust is bovenal een
multifunctioneel instrument~ dat voor vele doeleinden kan worden ingezet~ Een van
de belangrijkste daarvan is de pensioenvoorziening voor werknemers~ Bijna alle
collectieve bedrijfspensioenregelingen in het Verenigd Koninkrijk zijn juridisch
vormgegeven als een trustt Buiten het feit dat de trust diep geworteld is in de Britse
samenleving valt de voorkeur voor de trust voor de uitvoering van pensioem
voorzieningen vooral te verklaren uit het feit~ dat daaraan voor de werkgever en de
werknemer allerlei belastingvoordelen zijn verbondent Een ander voordeel is dat de
middelen bestemd voor pensioen buiten bereik van de crediteuren van de onderne~
ming worden gebrachCl Daarnaast wordt de trust zeer geschikt geacht voor pensi~
oendoeleinden vanwege zijn flexibiliteie afwijking van het algemene trustrecht~
vastgelegd in wetgeving en jurisprudentie~ is geoorloofd~ de bevoegdheden en
verplichtingen van trustees op grond van het algemene trustrecht kunnen worden
uitgebreid of juist verminderd~ en de werkgever kan ook bepaalde bevoegdheden
voor zichzelf behoudent Kortom~ de trust biedt een flexibel instrument voor de
pensioenvoorziening van werknemers~ dat de werkgever in hoge mate zelf kan
vormgeventQ~

Een trust wordt tot stand gebracht door de overdracht van een vermogen door
een werkgever ~settlorj aan een of meer trustees~ Dezen beheren het vermogen ten
behoeve van de beneficiaries~ dat wil zeggen de werknemers~ de gepensioneerden en
andere mogelijke rechthebbendent De trustees moeten zich bij het beheer van het
pensioenvermogen aan allerlei voorschriften houden~ onder meer de voorschriften
van de settlor~ en dienen in het belang van de beneficiaries te handelent leder

jJ Government Actuary lgglt p~ lS A b~
qO Hayton lgV ~ Hayton lgSg~ Riddall lgqZ~ Fenton~ Ham Bz Sable lggS~ Hoofdstuk a~ Ellisont

l O g ~ Hoofdstuk Z ~
ql Niet voor niets is de trust ooit als volgt getypeerdc IlThus from settlement of the greatest of

wars down to the simplest inheritance on death~ from the most audacious Wall Street scheme
down to the protection of grandchildren~ the trust can see marching before it the motley
procession of the whole of human endeavour dreams of peace~ commercial imperialismt
attempts to strangle competition or to reach paradiset hatred or philantropy~ love of ones
family or the desire to strip it of everything after one s deatht all those in the procession being
dressed either in robes or in rags~ and either crowned with a halo or walking with a grint The
trust is the guardian angel of the Anglo~Saxon~ accompanying him everywheret impassivelyt
from the cradle to the gravettl Zie Hayton lgHgt pt Z~

A Z Nobles lgg~t p ~ IOt
a~ Nobles lgg~ ~ p ~ lZ A ~~ Ellison IM t p ~ ZZ~
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handelen of nalaten dat hiermee in strijd is wordt ~breach of trustf genoemdt~ De
onderlinge plichten en bevoegdheden van trustees en settlor worden bepaald door de
inhoud van de trustvoorwaarden ~het trust instrument genoemdj en door het algemene
trustrechtt De trustvoorwaarden bepalen de bevoegdheidsverdeling tussen de
werkgever en de trustees~ de omvang en de hoogte van de prestaties~ de hoogte van
de premie~ en de bevoegdheden van trustees met betrekking tot het doen van
investeringenas Zij mogen hierin afwijken van het algemene trustrechtt De werkgever
kan belangrijke bevoegdheden voor zichzelf behoudenab~ zoals de bevoegdheid om
een veto uit te spreken over bepaalde beslissingent

De MaxweWaffaire had tot gevolg dat velen gingen twijfelen aan de zekerheid
van het Britse pensioenstelsel~ en in het bijzonder aan de trust als basis van dat
stelselt Het algemene trustrecht werd te vaag en onvoldoende bevonden~ Kritiek was
onder meer dat specifieke wetgeving voor pensioenfondsen buiten onderwerpen als
~contracting~ouC en belastingheffing ontbrakt De belangen van de beneficiaries
waren onvoldoende gewaarborgd~ het investeren werd onvoldoende gecontroleerd~
Het traditionele trustrecht was tenslotte niet toegespitst op moderne pensioenre~
gelingent Bovendien kon de werkgever te veel invloed uitoefenen op het reilen en
zeilen van het fondst~~

Een speciaal daartoe ingestelde Pension Law Review Committee ~PLRCJ
onderzocht het bestaande stelsel en deed aanbevelingen voor verbeteringtag Een en
ander heeft geresulteerd in het aannemen van de Pensions Act lggS~ waarvan de
meeste bepalingen in lW l in werking zijn getredent Conform de opinie van de PLRC
heeft de wetgever er niet voor gekozen het systeem radicaal te veranderen~ De
huidige praktijk om de trust te gebruiken als de basis voor de uitvoering van
pensioenvoorzieningen blijft gehandhaafdt Die praktijk wordt wel omgeven met meer
waarborgent Zo is een Occupational Pensions Regulatory Authority ~OPRAJ ~
ingesteldt Deze is onder meer belast met het toezicht op trustees~ de bescherming van
pensioenrechten bij dreigend misbruik van pensioengelden~ en geschilbeslechtingt
De vanouds ruime taken en bevoegdheden van trustees worden in de wet ingeperkt
en gespecificeerd~ Er wordt een Pensions Compensation Board ingesteld dat een
fonds zal beheren van waaruit verlies van pensioenrechten als gevolg van een
ongerechtvaardigde aanwending van pensioenmiddelen ~waaronder fraude en
diefstalj tot maximaal gOqo wordt gecompenseerd~ De hiervoor benodigde gelden

Q l Hayton Ig V~ pt ~ geeft de volgende definitie~tl A trust is an equitable obligation~ binding a
person twho is called a trustee~ to deal with property over which he has control twhich is called
the trust property~~ for the benefit of persons twho are called the beneficiaries or cestuis que
trust~~ of whom he may himself be one~ and any one of whom may enforce the obligation~ Any
act or neglect on the part of a trustee which is not authorised or excused by the terms of the
trust instrument~ or by law~ is called a breach of trustltt Een andere definitie is te vinden in
artikel Z van the Hague Convention on The Law Applicable to Trusts~ Zie ook Hayton I WJ~
p ~ S~b ~

aS Hayton lgHg~ p ~ ZZi Fentont Ham Bc Sabel lggS ~ p ~ Sg~ Nobles lgq~ ~ p ~ lZ ~
ab Hayton lgHg~ p ~ lOlA Og ~
IV The Operation of Pension Funds I IgZ~ p ~ x~xiv~
as Pension Law Reform lgg S ~ Overigens vond niet iedereen de voorstellen van de PLRC

afdoende~ Zie voor commentaar ter linkerzijde op deze aanbevelingen Labour Research
Department lggI
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worden opgebracht door pensioenfondsen gezamenlijk~ Voorts zijn een aantal
investeringsvoorsch ri ften in de wet opgenoment Voor het eerst zijn ook actua riële
voorsch ri ften aangenomen die bepalen dat de pensioenverplichtingen van een
regeling het vermogen van het fonds niet mogen overstijgent~g Niettemin blijft de
basis voor het huidige systeem~ de trust ~ voor een groot deel ongewijzigdt

~l~ZZ Contracting~out

In het Verenigd Koninkrijk kan zowel een bedrijfspensioenregeling als een
persoonlijke pensioenregeling het loongerelateerde deel van het staatspensioen
~SERPSJ vervangen~ Werkgever en werknemer betalen in dat geval lagere sociale
zekerheidspremiest In ruil daarvoor verschaft de pensioenregeling in beginsel ten
minste een pensioen dat vergelijkbaar is met het loongerelateerde wettelijke
pensioen~So

In de praktijk zijn de meeste werknemers die deelnemen in een bedrijfspensi~
oenvoorziening contracted~outts~ Contracting~out is gebonden aan een aantal
specifieke wettelijke regelst Tot april WW waren collectieve bedrijfspensioenrege~
lingen verplicht een vervangend pensioen te verschaffen dat in principe even hoog
was als het loongerelateerde staatspensioen dat de werknemer uit SERPS zou hebben
ontvangent Pensioenvoorzieningen die een pensioenuitkering in het vooruitzicht
stelden gerelateerd aan het laatstverdiende loon moesten aan de deelnemers in de
regeling een guaranteed minimum pension ~GMP~ aanbiedenSZ Dit GMP was
afgeleid van~ en ongeveer gelijk aan het bedrag dat de werknemer zou hebben
ontvangen uit SERPS als geen sprake was geweest van contracting~outY

Dit systeem was echter zeer complex en vanaf april Ilg~ is het dan ook
vereenvoudigd~sa Voor contracting~out is tegenwoordig vereist dat de uitkeringen
over het geheel genomen dezelfde kwaliteit hebben als SERPSt De pensioenregeling
moet voldoen aan een wettelijke standaard~ die uitgaat van een
standaardpensioenregeling~ Deze standaardpensioenregeling geeft recht op een
levenslange pensioenuitkering vanaf bS jaar~ Het pensioen bedraagt ten minste IISO

ag Zie voor een uitgebreide beschrijving van de nieuwe wetgeving Thomas lggSt
SO Pensions Act IgIS~ Part IIIt
SI In MI was van de lU miljoen werknemers in collectieve bedrijfspensioenregelingen h ~

miljoen Il contracted~outlft Van de SJ miljoen werknemers met een persoonlijke
pensioenregeling was S miljoen Itcontracted~outll ~ White Paper l Igqp~ ZH~

SI Zie art~ IJ~ ia en IS PSA lggSt
Si Voor de wijze van berekening van het GMP zie Fenton ~ Ham Se Sabel lggS~ pt lOHA ogt
Sa Naast zeer complex was het oude contracting~out systeem sterk verbonden met het wett elijke

pensioensysteem~ dat ~voorlopig nog~ verschillende pensioenleeftijden kent voor mannen en
vrouwen ~ Het contracted~out pensioen werd daarom voor man nen en vrouwen op verschillende
wijzen berekendt hetgeen in strijd was met de Europese regelgevingt De regeri ng heeft erv oor
gekozen om de wettelijke pensioenleeftijden voor mannen en vrouwen gelijk te trekken naar
bS ~ en bij deze gelegenheid eveneens besloten om de eisen voor contracting~out los te koppelen
van SERPSt omdat anders het contracting~outsysteem nog weer een stuk complexer zou
worden ~ White Paper l Igq~ pt l~ etvt~
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van de pensioengrondslag per dienstjaar ~met een maximum van ~O dienstjarenjtss De
standaardpensioenregeling voorziet bovendien in een weduwen~~ en weduwnaars~
pensioen van ten minste SOolo van het ouderdomspensioensb Een pensioenregeling
voldoet slechts aan de wettelijke standaard als de uitkeringen over het geheel
genomen gelijkwaardig zijn aan of beter zijn dan de bovengenoemde standaardpensi~
oenregelingt Of dit zo is~ moet door een actuaris beoordeeld wordent In de praktijk
geven de meeste pensioenregelingen overigens recht op een hoger pensioen~ De
contracted~out rechten vormen slechts een onderdeel van de totale pensioenaanspra~
ken

~~~ ~ ZJ Fiscale regels

In het Verenigd Koninkrijk zijn in het algemeen pensioenpremies niet belastbaar en
pensioenuitkeringen wel belastbaar~ op voorwaarde dat de pensioenregeling daartoe
wordt ~goedgekeurdf door de Inland Revenuet De Pension Schemes Office ~PSO J
van de Inland Revenue heeft een discretionaire bevoegdheid om deze goedkeuring
al dan niet te verlenens~ De wijze waarop de PSO met deze ~discretionaire~ bevoegd~
heid omgaat staat beschreven in de zgnt Practice Notes~sg Wil een pensioenregeling
worden goedgekeurd dan moet zijn voldaan aan een aantal voorwaarden met betrek~
king tot de opzet van de regeling~ de premies~ de hoogte van de uitkeringen~ enzo~
voort~

Een pensioenregeling moet in ieder geval altijd zijn ondergebracht in een
trustts~ Daarnaast gelden onder meer voorwaarden met betrekking tot de soorten
uitkeringen die mogen worden verschaftt Voor het verkrijgen van discretionaire
goedkeuring zijn onder meer beperkingen gesteld aan de pensioenleeftijd~~ de
pensioengrondslagb~~ de hoogte van het ouderdomspensioen en het opbouwpercenta~
ge~ Samengevat kan een goedgekeurde pensioenregeling volgens de laatstgeldende
Practice Notes aan een werknemer over een inkomen van maximaal S~ ItOOO pond per

ss De pensioengrondslag bestaat uit de gemiddelde verdiensten van de werknemer in de laatste
drie jaar voor beëindiging van de deelname in de pensioenregeling~ en bedraagt minstens Iwo
van het salaris tussen de in de sociale zekerheid gehanteerde onder~ en bovengrens Izie
paragraaf ZJt

Sri Bij overlijden voor de pensioengerechtigde leeftijd bedraagt het nabestaandenpensioen SO~Io
van het ouderdomspensioen~ voorzover dat was opgebouwd tot het moment van overlijdent

S~ Art~ Sgl ICTA IgSS en Schedule ZS bij deze wet~
ss Practice Notes l WI ~
SJ Art~ SgZ~I j ICTA lgHHi Practice Notes lgg I t par~ Il en IS i Hayton IgHgt p~ IOT Er moet

sprake zijn van een zgnt ~irrevocable trustt ~ Dat betekent~ dat de middelen in een apart fonds
moeten zijn ondergebracht en bestemd moeten zijn voor pensioen om te verzekeren dat deze
middelen niet meer ter beschikking staan van de werkgevert

bO De normale fiscaal gefacilieerde pensioendatum ligt tussen bo en ~S jaart Pensioenregelingen
mogen pensionering tussen SO en IS jaar toestaan~ Practice Notes IgW ~ part b~S en btb~

ra l Sinds lgHg geldt een maximale pensioengrondslag ~~earnings capt J die in IIgW lIgH is vastge~
steld op HaAOO pond per jaar ~art~ Zo Schedule b Finance Act lgHg~ en ieder jaar wordt
aangepast aan de prijsindex lart~ SgoC ICTA l IHS~ ~ Verdient een werknemer meer dan dit
bedragt dan kan over het gedeelte van het salaris hoger dan dat bedrag geen pensioen worden
opgebouwd in een goedgekeurde regeling~
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jaar ~in MWgS J een pensioen uitkeren ter hoogte van Zl S van het laatstgenoten
salaris~ tegen een opbouwpercentage van UW per jaar ~een versnelde opbouw van
pensioen is binnen bepaalde grenzen echter ook mogelijkjt Bij pensionering mag een
deel van het pensioen bij wijze van kapitaaluitkering worden uitbetaaldtbz

Q~ZQ De inhoud van pensioenregelingen

Bedrijfspensioenregelingen kennen in ieder geval bijna altijd een ouderdomspensioen
toe~ dat wordt uitgekeerd vanaf een in het pensioenreglement bepaalde datumt
Daarnaast wordt de werknemer vaak in de gelegenheid gesteld om bij
arbeidsongeschiktheid het ouderdomspensioen vervroegd op te nemenbs of de opname
van het ouderdomspensioen uit te stellen~~ Bij het bereiken van de pensioengerech~
tigde leeftijd kunnen de meeste werknemers een deel van het pensioen opnemen als
kapitaaluitkeringt De meeste bedrijfspensioenregelingen hebben daarnaast een
voorziening voor nabestaandent Bij overlijden vóór de pensioengerechtigde leeftijd
wordt meestal een periodiek pensioen of een kapitaal ineens uitgekeerdtbS Bij
overlijden na het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben de nabestaan~
den doorgaans recht op een pensioent~

Kapitaaluitkeringen bij voortijdig overlijden of bij pensionering komen zeer
veel voor en zijn fiscaal gefacilieerdt Het is meestal mogelijk om bij pensionering een
gedeelte van het pensioen als kapitaaluitkering op te nemen~ waarbij de rest van het
pensioen periodiek wordt uitbetaald~ De meerderheid van de bedrijfspensioenrege~
lingen stelt een pensioen in het vooruitzicht dat gerelateerd is aan het laatstverdiende
loon ~final pay~~ of defined benefit~regelingenijY Meestal zeggen deze pensioenrege~
lingen een pensioen toe van ZIJ van het laatstverdiende salaris~bg De pensioenleeftijd
is meestal bS jaartb~

In tegenstelling tot de meeste bedrijfspensioenregelingen gaan persoonlijke
pensioenregelingen nooit uit van een vooraf vastgesteld pensioenresultaatt Zij zijn
alle zgnt beschikbare~premieregelingen ~ofwel money~purchaseregelingenijt De
hoogte van het uiteindelijke pensioen hangt af van de hoogte van de betaalde premies
en de beleggingsopbrengst~ Ook in collectieve bedrijfspensioenregelingen wordt de

bZ Maximaal een uitkering ter hoogte van S ISO van het laatstverdiende loon voor ieder dienstjaar
met een maximum van ao dienstjareni Practice Notes l~~ part S~St

b S NAPF Igg~t p ~ IS ~
ba NAPF lgg~t p ~ Zo ~
ras Budd Bc Campbell lggs~ aant~ ~o~
bb Pension Law Reform Iggj ~ p ~ SS~gZi NAPF lgJ~ ~ pt IJ~
C In die zin~ dat veel regelingen deze formule enigszins matigen door als eindloon bijvoorbeeld

het gemiddeld loon in de laatste drie jaar voor pensionering te nemea NAPF lgl~t pt IQ ~
ris NAPF Igg ~ t p~ la ~
rag Budd óc Campbell l IgSt aant~ bJi NAPF IIW t p ~ Ij ~
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beschikbare premie~systematiek populairder l Solo van deze regelingen is gebaseerd
op beschikbaar gestelde premies~lo De Pensions Act IggS verplicht werkgevers tot
een gelimiteerde indexering van lopende pensioenuitkeringen conform de prijsont~
wikkeling tot een maximum van Solot~~

ata Mobiliteit en pensioenverlies in het Verenigd Koninkrijk

In het Verenigd Koninkrijk is de beslissing om een pensioenvoorziening te treffen
in essentie een vrijwillige beslissing door de werkgevert Dat wil niet zeggen dat
pensioenvoorzieningen uitsluitend worden getroffen uit liefdadigheid of het
verlangen om sociale verantwoordelijkheid te betonew pensioenvoorzieningen
worden gezien als een middel om goed personeel aan te trekken en te behouden~ om
een goede verstandhouding te creëren tussen werkgevers en werknemers en de
stabiliteit van de arbeid te bevorderen~~J Werkgevers hebben tevens ~teveelj
overheidsinmenging vaak afgewezen met het argument~ dat pensioenvoorziening
vrijwillig is~ en dat zij daarom ook de vrije hand moeten hebben als het gaat om de
uitvoering van pensioenvoorzieningent~j

Dat gold zeker in de vorige eeuw en het begin van deze eeuwt In die periode
werd pensioen beschouwd als een vrijwillige gunst van de werkgever aan bepaalde
werknemers~ in het bijzonder werknemers die langdurig in dienst waren geweest bij
de werkgever~ De bereidheid om werknemers die voor het bereiken van de pensioen~
leeftijd vertrokken toch pensioenrechten te verschaffen was zeer laagt Werknemers
die voor een andere werkgever gingen werken behielden zelden een recht op
pensioen~ Meestal konden zij slechts de door hen betaalde pensioenpremies terugkrij~
gen~ De door de werkgever betaalde premies werden aangewend voor de pensioen~
voorziening van degenen die bleven~~a

In de loop van deze eeuw veranderde die opvatting~ Het treffen van aanvullende
pensioenvoorzieningen werd steeds minder een eenzijdige aangelegenheid van de
werkgever pensioenvoorzieningen werden niet meer gezien als een privilege~ maar
als een normale arbeidsvoorwaardet De aandacht voor collectieve pensioenvoorzien~
ingen nam toet Het werd gebruikelijker om pensioen op te vatten als uitgesteld loon~
Dat mobiele werknemers op pensioengebied zo slecht af waren~ werd steeds meer
gezien als een onacceptabele beperking van de arbeidsmobiliteit~~S De druk om de
pensioenrechten van werknemers die van baan veranderden te beschermen nam daar~
door toe~

In lgS~ verscheen een rapport van het Phillips Committee over de economische
en financiële problemen van de ouderdomsvoorziening~ waarin ook aandacht werd
besteed aan arbeidsmobiliteit en bedrijfspensioenvoorzieningent In het rapport werd

M NAPF lgq~~ p~ la~
~ l Art~ S l en SZ PA M S ~ Dit geldt overigens uitsluitend voor lopende uitkeringen voor zover het

recht op uitkering is opgebouwd na b april IggI
~n Brown Sc Small lqHSt p ~ IgH~ Nobles lggj ~ p~ ~ qO ~
~j Zie Brown Bc Small IJRS ~ p~ ZOZ~ OPB lgHlt p ~ S en p ~ jO~
~~ OPB lgSlt p~ J~
~S Nobles l Jy S~ p~ a~ OPB IgS L p ~ J~
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geconstatcerd dat cr ecn groeiende tendens was om pensioen te zien als uitgesteld
loon~ en dat met name in de publieke sector steeds meer overeenkomsten werden
gesloten met betrekking tot de overdracht van pensioenrechten In de private sector
werden de opgebouwde pensioenrechten meestal ~bevroren~ totdat de vertrokken
werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereiktet Het comité zag ervan af om
dwingende maatregelen voor te stellen~ omdat het verwachtte dat de problemen in de
praktijk vanzelf zouden worden opgelose

IlWith the spread of pension schemes and the growing acceptance of the
principle of deferred pay~~ free movement from one employment to another
without the penalty of loss of pension rights may well become a commonpla~
cetr ~Ib

Dit optimisme bleek niet geheel gerechtvaardigdt In lJbb verscheen een rapport van
de National Joint Advisory Council~ Hierin werd geconcludeerd dat er weliswaar een
uitgebreid netwerk van transferovereenkomsten bestond voor werknemers die in de
publieke sector van baan veranderden~ maar dat de situatie in de private sector nog
steeds onbevredigend was~ Bij een vrijwillige beëindiging van de arbeidsverhouding
door de werknemer bleven de pensioenrechten slechts in S Oqo van de gevallen
behouden~~~ Ook dit comité zag ervan af dwingende maatregelen voor te stellen~
omdat men bang was daarmee de groei van bedrijfspensioenvoorzieningen te
belemmeren Het opleggen van dwingende maatregelen zou werkgevers ertoe kunnen
brengen om af te zien van het treffen van een pensioenvoorziening~

De aanvankelijke terughoudendheid van de overheid om zich te bemoeien met
de kwaliteit van de aanvullende pensioenvoorzieningen verminderde echtert In lg~ l
publiceerde de conservatieve regering een White Paper met voorstellen voor een
nieuw pensioensysteemt De pensioenbreukproblematiek kwam daarin ook aan de
ordet

IlReliance on occupational provision as a central and expanding factor of the
total provision for retirement could not be justified if job mobility~ whether
voluntary or enforced~ continued to undermine it to the extent it does nowtt~~g

De voorstellen van de regering mondden uit in de invoering van Social Security Act
l M~ waarin voor het eerst ook dwingende bepalingen werden opgenomen met
betrekking tot de bescherming van pensioenaanspraken van mobiele werknemers~
Weliswaar herriep de daaropvolgende Labour regering de meeste bepalingen uit deze
wet~ en voerde daarop een nieuw pensioensysteem in~ vastgelegd in de Social
Security Pensions Act I~S ~ maar de maatregelen met betrekking tot de pensioen~
breuk uit de SSA lg~YS bleven gehandhaafd en werden ingevoerd in I W St~g Bij
beëindiging van de deelname aan een pensioenvoorziening moesten de opgebouwde

~I b Geciteerd in Brown ác Small IgHS ~ p iggt
~I~ Brown Sc Small IISS~ p~ ZoL
IS Strategyfor Pensions C White PaperJ lg~l~ par~ b~~
~g Better Pensions Fully Protected Against Inflation ~White paperJ lgTq~ p~ Z l ~
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pensioenrechten behouden blijven mits de werknemer gedurende een bepaalde
pe riode deelgenomen had in de pensioenvoorziening ~aanvankelijk was dat S jaar j~
Verder stond de wet toe ~ dat pensioenrechten werden overgedragen naar een andere
bedrijfspensioenregeling ~ als het pensioenfonds daaraan mee wilde werken ~

Dat wil echter nog niet zeggen ~ dat daarmee het pensioenklimaat geheel en al
was omgeslagen ten gunste van de mobiele werknemer ~ Hun problemen waren nog
verre van opgelost ~ In l M vroeg de minister van Sociale Zaken advies aan de
Occupational Pensions Board ~OPB J over verder te nemen maatregelen tegen de
pensioenbreukproblement In het rapport t Improved Protection for the Occupational
Pension Rights and Expectations of Early Leavers ~ uit lgg l constateerde de OPB dat
bij sommige werkgevers nog steeds weerstand bestond tegen het idee ~ dat werkne~
mers die weggaan voordat zij de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt in alle
redelijkheid aanspraak hadden op een betere bescherming van de opgebouwde
pensioenrechtent De opgebouwde pensioenrechten verloren hun waarde snel omdat
zij niet geïndexeerd hoefden te worden tot aan de pensioendatum ~ Het werd echter
niet overal geaccepteerd dat de overheid een rechtmatig belang had bij het reilen en
zeilen van bedrijfspensioenvoorzieningen in de p ri vate sectort Omdat de overheid het
treffen van aanvullende pensioenvoorzieningen niet verplicht heeft gesteld ~ moet ze
zich ook niet bemoeien met de inhoud van de aanvullende pensioenvoorzieningen ~
zo was het argumentteO In het genoemde rapport beval de OPB niettemin een aantal
aanvullende maatregelen aan ~

In MS introduceerde de rege ri ng een plan om te stimuleren dat werknemers
zelf in hun eigen pensioen voorzien ~ om de keuzemogelijkheden van werknemers te
vergroten en concurrentie tussen pensioenuitvoeringsorganen in te voerentg~
Onderdeel van deze strategie was de invoe ri ng van ~personal pensionsf t Werknemers
konden niet meer verplicht worden om deel te nemen in de pensioenregeling van de
werkgever ~ Het was onder meer de bedoeling dat deze maatregelen het werknemers
die vaak van baan veranderen gemakkelijker zouden maken ~ gZ Werknemers met een
persoonlijke pensioenvoorziening bouwen een pensioen op onafhankelijk van de
werkgever~ en hebben zelfs bij een hoge arbeidsmobiliteit geen last van pensioen~
breukent In de praktijk zijn werkgevers echter ~ zeker als zij zelf al een pensioenvoor~
ziening hebben getroffen ~ zelden bereid om bij te dragen aan een persoonlijke
pensioenregelingtgj Het relatieve voordeel dat werknemers hebben bij een hoge
arbeidsmobiliteit geldt bovendien alleen ~ als zij de persoonlijke pensioenregeling
gedurende hun gehele actieve arbeidsleven continu voortzetten ~ en niet de deelname
in een bedrijfspensioenregeling verwisselen voor een persoonlijke pensioenregeling ~
of vice versat in dat geval lijden zij namelijk wel een pensioenbreukt

De invoe ri ng van epersonal pensionsf vulde de hervormingen aan die inmiddels
in l ISS waren aangenomen om de bescherming van pensioenrechten bij ontslag te
verbeteren ~ Deze hervorming hield in dat een wettelijk recht op waarde~overdracht

HO OPB l IJS l ~ p ~ S en p ~ J O ~
SI Reform of Social Security lWhite PaperJ lgóS~ p~ lb ~
SI Vgl~ Budd c~ Campbe ll IM ~ aant~ SI~
si In J~olo van de loongerelateerde pensioenregelingen in de private sector is men niet bereid om

bij te dragen aan een persoonlijke pensioenvoorziening van een werknemer die erv an heeft

afgezien om deel te nemen in de pensioenregeling van de werkgevert NAPF W~~~ pt H~
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werd ingevoerdt De periode dat de werknemer moest hebben deelgenomen in de
pensioenvoorziening van de werkgever alvorens een onvoorwaardelijk recht op
pensioen te ontvangen werd teruggebracht tot twee jaac Vanaf deze datum werden
pensioenfondsen tevens verplicht pensioenrechten van werknemers die zijn
ve rt rokken te indexeren conform de prijsinflatie ~ met een maximum van Sqo ~ De
verschillende wijzigingen in de wetgeving hadden echter niet meteen terugwerkende
kracht en daarom aanvankelijk ook maar een beperkt effect ~ In IggO werden
werkgevers verplicht om alle pensioenrechten die de werknemer in de pensioenrege~
ling had opgebouwd te indexeren In de Pensions Act MS is een bepaling
opgenomen die het mogelijk maakt om het wettelijk recht op waarde~overdracht uit
te breiden naar pensioenbreuken die voor Iggb hebben plaatsgevonden ~

Samenvattend zijn in het Verenigd Koninkrijk de volgende wettelijke
maatregelen ter bescherming van pensioenrechten bij ontslag van krachtt
~ werknemers hebben een recht op behoud van hun pensioenaanspraken als zij
gedurende minstens twee jaar in een bedrijfspensioenregeling hebben deelgenomen ~
~ de in loongerelateerde pensioenregelingen opgebouwde aanspraken moeten worden
geïndexeerd conform de ontwikkeling van de prijzen ~ tot een maximum van Sqo ~
~ werknemers hebben een wettelijk recht op waarde~overdracht ~ Ook tussen
persoonlijke pensioenregelingen en bedrijfspensioenregelingen kunnen vrijelijk
waarde~overdrachten plaatsvinden ~
Voor gegarandeerde minimumpensioenen die contracted~out pensioenregelingen tot
voor kort moesten aanbieden bestaan ten dele aparte regelst Deze regels zullen echter~
omwille van het overzicht ~ niet worden besproken ~

~IJ Bescherming van pensioenrechten van mobiele werknemers

QtStl De verwerving van onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen

IJ Toetreding tot pensioenregelingen

Toetredingseisen zijn bij de wet niet verboden~ noch aan een maximum gebondent
In de praktijk is het echter vrij ongebruikelijk om een wachttijd aan te houden
alvorens de werknemer kan toetreden tot de pensioenregelingt~ Een minimumleeftijd
voor toetreding komt vaker voor~ maar deze is dan zelden hoger dan Zl jaarY

Ha Voor SI Ik van de loongerelateerde pensioenregelingen in de private sector geldt geen enkele
wachttijdt voor Nv geldt een wachttijd van korter dan een jaar en in lOqo van de
loongerelateerde pensioenregelingen in de private sector geldt een wachttijd van een jaar of
langer~ NAPF lgg~ ~ pt b ~

ss In ab~lo van de loongerelateerde pensioenregelingen in de private sector geldt geen
minimumleeftijd of een leeftijd van IC jaar~ In ISW van de regelingen geldt een leeftijd
variërend van IS tot Zl jaar~ Slechts aqo van de regelingen heeft een toetredingsleeftijd van ZS
jaar en S Ok heeft een andere toetredingsleeftijd~ NAPF M~t p ~ T
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Opmerkelijk is wel dat in IHqo van de pensioenregelingen in de private sector eisen

worden gesteld aan het aantal uren per week dat de werknemer in dienst isteb

Voor de toepassing van de regels inzake het behoud van pensioenrechten bij

een ontslag worden wachtperioden wel als deelname in de pensioenregeling

aangemerkt~ als de werknemer na de wachtperiode deelnemer wordt in de pensioen~

regeling en hem op dat moment tevens met terugwerkende kracht pensioenrechten

worden toegekend over de wachtperiodetgJ Als dat niet gebeurt~ telt de wachtperiode
niet mee~~g

Q ~ S ~ L Z Het behoud van aanspraken na beëindiging van de deelname

Een werknemer heeft recht in ieder geval recht op behoud van de pensioenrechten die

hij in een bedrijfspensioenregeling heeft opgebouwd alsi
~ de deelname in de pensioenvoorziening wordt beëindigd vóór de normale

pensioenleeftijd~ en
~ de werknemer minstens twee jaar heeft deelgenomen in de pensioenregelingY
Pensioenuitvoeringsorganen mogen in principe echter een gunstiger regeling treffen

voor hun deelnemers~~ Als de werknemer minder dan twee jaar in de pensioenre~

geling heeft deelgenomen kunnen bij beëindiging van de deelname eventueel de door

hem betaalde premies worden teruggestortt~t
De wet geeft regels voor de situatie dat de werknemer niet continu gedurende

twee jaar in de pensioenregeling heeft deelgenomen~i Als de werknemer

pensioenrechten uit een andere pensioenregeling heeft overgedragen naar de pensi~

Sb Vgl ~ NAPF Igg~p ~ ~ t Het is de vraag hoe zich dit verhoudt met de rechtspraak van het Hof

van Justitie inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen zoals geregeld in artikel

l lg van het EG~verdragt Deze vraag valt echter buiten de reikwijdte van dit proefschrift

U Zie art~ I S Preservation of Benefit Regulations SI lgglllb Y~ en Memorandum Not ~S ~ IS van

de inmiddels opgeheven Occupational Pensions Board íOPB~~ Hoewel de OPB is opgeheven

en Memorandum No~ ~H geen bindende uitleg geeft van de wetgeving rond de bescherming

van pensioenrechten bij ontslag blijft het in de praktijk een bruikbaar document bij de

toepassing van de betreffende wetgeving~ Vgl ~ Seres Ig W~ pt S~ en ISHt

ss Artt ~ll~ PSA lglUi Fenton~ Ham Bc Sabel IggSt pt ZO~It
Ski Art~ ~l ~l~~Z j PSA lggS~ In het Brits heet het~ dat men twee jaar qualifying service moet

hebben vervuld~
rJO Art~ IS l PSA lgg S ~ Memorandum Noa ~ZS~ SO ~
Jl Memorandum Noa ~St appendix L NAPF Igg~ ~ p ~ ZS ~
gZ Zie artt Zl Preservation of Benefit Regulations SI lgglllb~i Memorandum No~ ~St l I~IZ en

Sb ~ In sommige gevallen wordt een onderbreking in de deelname in de pensioenvoorziening

genegeerd en de deelname geacht continu te zijn~ Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer de

onderbreking niet langer duurt dan een maand~ of de onderbreking te wijten is aan een

onderbreking van de werkzaamheden in verband met zwangerschap of ziekte~ Over de periode

van de onderbreking zelf hoeft strikt genomen geen pensioen te worden opgebouwdt

b~



oenregeling waar hij op dat moment in deelneemt~ dan tellen de dienstjaren die in de
andere pensioenregeling zijn doorgebracht mee voor het voldoen aan de eis van twee
jaar deelnameY

~~tS~ IJ Berekening van pensioenaanspraak bij ontslag

Is voldaan aan de voorwaarden zoals hierboven uiteengezet dan behoudt de werkne~
mer een aanspraak op pensioen~ die betrekking moet hebben op de ~duur van dej
deelname in de pensioenregelingt~ Pensioenuitvoeringsorganen zijn niet alleen
verplicht om de werknemer een recht op pensioen mee te geven~ het is tevens essen~
tieel dat die aanspraak op pensioen een evenredige ~lequitablet~ proportie vormt van
de aanspraken die de deelnemer zou hebben gekregen als hij tot aan de normale
pensioendatum zou zijn blijven deelnemen~gs Pensioenuitvoeringsorganen dienen
daarom uitdrukkelijke voorzieningen te treffen in hun reglement met betrekking tot
de berekening van de pensioenaanspraak~~ Het reglement mag geen regels bevatten
die tot resultaat hebben of kunnen hebben dat de vertrokken deelnemer slechter wordt
behandeld dan een blijver~ of dat het recht op pensioen ~of een recht op een extra
pensioenj afhankelijk wordt gemaakt van de duur van de dienstbetrekkingt~~

In een eindloonregeling moet bijvoorbeeld het laatstverdiende salaris voor het
ontslag voor de berekening van de aanspraak op pensioen op dezelfde wijze worden
vastgesteld als het laatstverdiende salaris voor pensionering~gg Bij de berekening moet
voorts rekening worden gehouden met eventuele variabele opbouwpercentages~
Ter illustratie een voorbeeldt~

In een regeling waarin voor ieder dienstjaar hetzelfde opbouwpercentage geldt
~bijvoorbeeld een regeling waarin ieder jaar IlbO van het pensioen wordt opge~
bouwd~ zodat na een periode van ~O dienstjaren een pensioen van IOIbO~ ofwel Zl~i
van het laatstverdiende salaris wordt bereiktj ~ is de aanspraak op pensioen van
iemand die na IO jaarde pensioenregeling verlaat IOffiO van het laatstverdiende
salaris voorde beëindiging van de deelname~ i~ Een dergelijke berekening zou echter
niet in alle gevallen leiden tot een evenredige proportiet Sommige regelingen gaan
bijvoorbeeld na een bepaaldaantal dienstjaren of bij het bereiken van een bepaalde

gs Art~ Ug lid l en l PSA lggS~ art~ Il lid ~ en B PSA IgJJ~ Memorandum No~ ~Ht SS~ Daarbij
wordt niet het aantal fictieve dienstj aren die men heeft verkregen in ruil voor de overdracht in
aanmerking genomen~ ma ar het aantal dienstj aren dat men daadwerkelijk in de eerdere
pensioenregeling heeft doorgebracht ~

ga Zie artt ~l lid l en Z PSA igg J ~ Memorandum No ~ ~Ht la~ de Engelse term hiervoor is Ishort
se rv ice benefitf~

gS Zie art~ Ta PSA lggS~ art~ IgA~ Preserv ation of Benefit Regulations SI lgglllblt Memoran~
dum Not ~H ~ IZO e v ~ t

gb Zie art~ Z~ lid l onderdeel c Prese rv ation of Bene fi t Regulations SI l IglIlb~~ Memorandum
Not ~S~ IZOt

g~I Zie art t ~Z lid l PSA l ggS ~ Memorandum No~ IS~ lg ~ Fenton ~ Ham Sc Sabel IgIS~ pt ZOa~ZOSt
gH Zie art ~q lid ~ en S PSA I JgSt
gg Ontleend aan Memorandum No ~ ~S van de OPB over de berekening van de Ishort se rv ice

bene fi tl bij een eindloonregelingt
lOO Memorandum No~ ~HI lSZ~
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leeftijd een hoger opbouwpercentage hanterent In dat geval moet de ~short service
benefit~ op dezelfde wijze worden opgebouwd~ om ervoor te zorgen dat deze een
evenredige proportie is van het pensioen dat de vertrokken deelnemer zou hebben
opgebouwd als hij de deelname had voortgezett Neem bijvoorbeeld een regeling
waarin de normale pensioenleeftijd bO bedraagt~ en het opbouwpercentage in de
eerste ZO jaar IISO van het laatstverdiende salaris bedraagt~ en voor ieder jaar
daarnaIlbO van het laatstverdiende salaris~ Een deelnemer treedt toe tot de regeling
als hij ~S ist Hij zou dus nog ZS jaarpensioen op kunnen bouwen in de regelingt Hij
gaat echter na lS jaarweg en heeft dan een salaris van f lO OOO pond~ De ~short
service benefit~ moet worden berekend als een evenredige proportie van het totale
pensioen dat de werknemer nog op had kunnen bouwen~ dtw~ z ~ ISClS x ~ZOISO f
SlbOj x flO OOO ~ fZ OOW a~ De aanspraakop pensioen bedraagt dus niet lSISO x
flO OOO ~ fl gzSt

atS Z Indexering

In het Verenigd Koninkrijk geldt voor pensioenaanspraken van gewezen deelnemers
een indexeringsplicht~ Dat wil zeggen dat pensioenfondsen verplicht zijn de
opgebouwde aanspraken van deelnemers na beëindiging van de deelname in de
pensioenvoorziening te indexeren tot aan de pensioendatumttoz De indexeringsplicht
trad vanaf l januari l IHb in werking~ maar had aanvankelijk uitsluitend betrekking
op pensioenaanspraken voor zover die waren opgebouwd na l januari lggS~ In IggO
is de indexeringsverplichting uitgebreid~ voor werknemers van wie de deelname
eindigt op of na l januari lggl geldt dat alle pensioenrechten die zijn opgebouwd
gedurende de gehele periode van deelname in de pensioenregeling moeten worden
geïndexeerdt~ Pas vanaf die datum geldt dus een ivolledigelt indexeringsverplichting
voor slapende pensioenrechten vanaf de datum van ontslag tot aan de pensioendatumt
De indexeringsverplichting is van toepassing als de werknemer volgens het pensi~
oenreglement recht heeft op behoud van de opgebouwde pensioenrechten~ ongeacht
of de pensioenregeling wettelijk verplicht is tot het behoud van de pensioenrechten
in kwestiet De verplichting geldt alleen als de beëindiging van de deelname MS
dagen of meer plaatsvindt vóór de normale pensioendatum~ Bij indexering moeten
ook eventuele extra dienstjaren~ toegekend in ruil voor een overdracht uit een
pensioenregeling van een eerdere werkgever~ op dezelfde wijze worden geïndexeerd
als ~echtef dienstjaren~~~

De voorgeschreven wijze van indexering is niet voor alle soorten
pensioenregelingen dezelfdet Voor eindloonregelingen geldt~ dat de
pensioenaanspraken van gewezen deelnemers jaarlijks moeten worden verhoogd met
ofwel het percentage van de prijsinflatiet of~ als dat hoger is dan Sqo~ met Sqot ~ Er

lol Memorandum No~ ~Ht lSa~
lol Schedule IA SSPA lg~S~ ingevoerd in IJSS en gewijzigd in lM Memorandum Not ~H~ SW

S ISt
los Memorandum No~ ~lHt SOS~ Fenton ~ Ham ác Sabel IggS~ pt ZgZ~
lO~ Zie par~ l onderdeel l~ Z en S Schedule S PSA lggJ~ Memorandum No~ ~S~ SSO~
loS Memorandum No~ ~H~ SOst
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is dus sprake van gelimiteerde prijsindexering~ Het verplichte indexeringspercentage
wordt ieder jaar door de minister vastgesteld~ Bij beschikbare~premie~regelingen
houdt de verplichting om te indexeren in dat gewezen deelnemers recht hebben op
dezelfde verhogingen uit het beleggingsrendement als actieve deelnemerst Het fonds
mag echter op de investeringsopbrengsten een bedrag inhouden voor
administratiekosten~t~

Als de inflatie meer bedraagt dan Sqo en het pensioenfonds niet bereid is om de
pensioenrechten met een hoger dan het wettelijk verplichte percentage te verhogen~
zijn de opgebouwde pensioenrechten toch nog onderhevig aan waardeverliest In de
praktijk houdt de grote meerderheid van de pensioenregelingen in de privé~sector
~S~qo j het bij de wettelijk verplichte indexering~to~ Het probleem dat de wettelijk
verplichte indexering wellicht niet afdoende is is in het verleden onderkendtog~ en
binnen het onderzoek van de PLRC voor het laatst aan de orde geweest~ De
belangrijkste reden om de gelimiteerde prijsindexering te handhaven heeft te maken
met de kostent Hoewel een ~ongelimiteerdej indexering conform de loonontwikkeling
een betere bescherming tegen de inflatie zou bieden~ achtte men dit te duur~ Een meer
principieel argument dat is genoemd tegen indexering conform de loonontwikkeling
heeft betrekking op de inhoud van de pensioenbelofte~ een werknemer die vertrekt
uit de pensioenvoorziening van de werkgever is niet in het vooruitzicht gesteld~ dat
zijn pensioen een afspiegeling vormt van het laatstverdiende loon voor pensioneringt
Zijn pensioenaanspraken zijn daarentegen gebaseerd op het laatstverdiende loon voor
beëindiging van de deelname in de pensioenvoorziening~ De werknemer heeft geen
juridische grond voor de verwachting dat zijn pensioen gebaseerd zal zijn op het
verdiende loon voor pensionering~ noch dat zijn pensioenaanspraken gelijke tred
zullen houden met de loonontwikkeling~~~o Het bestaande indexeringsregime voor
slapende pensioenrechten is daarom in IIIS gehandhaafdt Wel is ook een plicht tot
gelimiteerde prijsindexering ingevoerd voor lopende pensioenuitkeringen ~zie
paragraaf ~tS~Z~~~jt

Q ~ SJ Afkoop en overdracht van pensioenrechten

~l~ S ~ J~ l Afkoop

De wet bevat een aantal verschillende bepalingen die tot doel hebben de pensioenaan~
spraak van de gewezen deelnemer te beschermen en ervoor te zorgen dat het pensioen

IOb Memorandum No~ ~S ~ SO S~
I ffi NAPF l ~ t p~ Zb~
lOH Een minderheid van de OPB sprak in IgSI een voorkeur uit voor een verplichte indexering

conform de ontwikkelingen van de lonen~ Als er dan toch een maximum gesteld moest worden
aan de indexering~ dan zou dit maximum moeten liggen bij S ~ S lk~ Niettemin stelde een
meerderheid een wettelijke verplichte indexering voor van maximaal Sqo per jaart waarbij
fondsen ook een hoger percentage dan S lk mogen hanteren~ Een dergelijk percentage zou geen
te grote druk betekenen voor werkgevers of pensioenfondsen voor financiële problemen stellen~
Dit voorstel is door de regering gevolgd~ Zie OPB lgSl ~ p~ jIl en aL

IfKI Pension Law Reform lgg S t p Zga Zlgt
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tot uitbetaling komt zodra de werknemer is gepensioneerd~~ Afkoop van
pensioenrechten of omzetting in een kapitaaluitkering ineens vóórdat de deelnemer
de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt is dan ook slechts beperkt mogelijk~
Pensioenfondsen mogen hier alleen bij uitzondering aan meewerken~ bijvoorbeeld
als de werknemer arbeidsongeschikt is geworden of nog slechts een korte tijd te leven
heeftt

Bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is een gedeeltelijke
omzetting in een kapitaaluitkering~ binnen de fiscale grenzen~ mogelijk~ Afkoop van
pensioenaanspraken is verder mogelijk als de werknemer slechts recht heeft op een
pensioen van minder dan MO pond per jaart~~t In dat geval mag het recht op pensioen
worden afgekocht op het moment dat de werknemer met pensioen gaatt

~IJJ~Z Overdracht

Een pensioenfonds is in principe verplicht de opgebouwde pensioenaanspraak in
stand te houden en te indexeren volgens de hierboven geschetste regels~ en het
pensioen vanaf de normale pensioenleeftijd uit te betalen~ Pensioenfondsen zijn
daarnaast sinds M S bevoegd om de aanspraak op pensioen geheel of gedeeltelijk
te vervangen door een beperkt aantal alternatieven~ Zij mogen de gewezen deelnemer
bijvoorbeeld een vervroegd of uitgesteld pensioen verschaffen~ t ~ l Daarnaast zijn zij
bevoegd om de waarde van de pensioenaanspraak over te dragen naar andere
pensioenuitvoeringsorganen~ waaronder pensioenuitvoeringsorganen die in het
buitenland zijn gevestigdttts Daarvoor is in principe altijd ~behalve bij collectieve
waarde~overdracht~ de toestemming van deelnemer vereistt~~a De waarde van de
alternatieve prestatie moet gelijk zijn aan de waarde van de pensioenaanspraak die
ten behoeve van de werknemer is opgebouwd volgens de regels van het pensi~
oenreglement en de wetgeving met betrekking tot het behoud van opgebouwde
pensioenrechtentt ~s

Inmiddels hebben werknemers sinds l januari lgHb een individueel wettelijk
recht op overdracht van de waarde van hun opgebouwde pensioenrechten naar
bepaalde pensioenarrangemententt ~b Als de werknemer om overdracht verzoekt is het
overdragende orgaan verplicht hier aan mee te werkerr het overnemende orgaan is
niet verplicht om mee te werken aan de overdracht~ Aanvankelijk had het recht op

IIO Zie artt n lid S en b PSA Ilgat art t IS Prese rv ation of Benefit Regulations SI lgglllbtli
Memorandum No~ IHI bltbT

I l l Memorandum No~ IHt bZ~bj ~
I lZ Zie art~ H Prese rvation of Benefit Regulations SI IgglllbTi Memorandum No~~IHt
l l~ Zie art~ I~ PSA Igg~ en a rt ~lg PSA lgglt a rt t gA O en Z b Preserv ation of Benefit Regulations

SI lgglIlbI~ Memorandum No~ ~S~ ~S~óg~
I la Zie art~ I~ lid Z en a PSA lggI~ artt ItZl Preserv ation of Benefit Regulations SI lgglllblt

Memorandum Not IS~~IO~
l IS Zie art~ l l Preserv ation of Benefit Regulations SI lqglllb~i Fenton~ Ham Bc Sabel I IgS~ p~

Zl~t
l lb Zie art~ g~tll PSA Igg~~ Memorandum No~ IH~ ~SO~
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waarde~overdracht geen betrekking op de oude gevallen~~ maar inmiddels is het recht
op waarde~overdracht naar hen uitgebreidt t ~~

De werknemer kan de waarde van de pensioenrechten overdragen naari t ia
~ een andere bedrijfspensioenvoorziening of een persoonlijke pensioenvoorziening~
~ een verzekeringspolis~ aangeboden door een verzekeringsmaatschappij~
~ een pensioenregeling voor zelfstandigen~
~ een andere pensioenregeling die voldoet aan nader te stellen voorwaarden~
Tussen persoonlijke pensioenregelingen en bedrijfspensioenregelingen kan de
waarde van de opgebouwde pensioenrechten vrijelijk worden overgedragen~ De
gewezen deelnemer kan recht op waarde~overdracht uitoefenen op ieder moment na
het beëindigen van de deelname in de pensioenvoorziening tot een jaar voor het
bereiken van de normale pensioenleeftijd volgens de pensioenregeling~t~g

Berekening van de overdrachtswaardebij toepassing van het wettelijk recht op
overdracht

Uitgangspunt voor de berekening van de overdrachtssodp is de contante waarde van
de opgebouwde pensioenrechten uitgedrukt in geld op het moment dat de deelname
in de pensioenvoorziening eindigt of op het moment waarop de deelnemer verzoekt

i om overdracht van de pensioenrechtent~zt De overdrachtssom moet worden berekend
in overeenstemming met actuariële richtlijnen~~l en worden goedgekeurd door een
actuaris~ Daarbij moet worden uitgegaan van dezelfde methoden en veronderstellin~
gen als door het pensioenfonds worden gebruikt om rechten te berekenen van
deelnemers die pensioenrechten hebben ingebracht in de pensioenvoorzieningt

Bij de berekening van de contante waarde moet ook de verwachte toekomstige
indexering die het pensioenfonds zou moeten toepassen om te voldoen aan de indexe~
ringsverplichting in aanmerking worden genoment~ Verder bepaalt de wet~ dat als
gewoonlijk facultatieve extra rechten worden toegekend ~bijvoorbeeld indexering
boven het wettelijk minimumj~ de overdrachtswaarde navenant moet worden
verhoogdt Echter~ de trustees kunnen beslissen dat dergelijke facultatieve rechten niet
in aanmerking worden genomen bij de berekening van de overdrachtssom~

l l ~ Met uitzondering van werknemers in de overheidssector~ Zie artt lSZ PA lggSi Seres Igg~ ~
P t l I T

lis Zie artt gS lid Z PSA lggS ~ Memorandum No~ ~ S ~ J SQ S bS ~
lig Zie art~ gS lid ~ en H PSA IJg~i Memorandum NotIS~ J ~S ~
lZO De wettelijke engelse term is Icash equivalentlt maar in de praktijk wordt ook de term transfer

valué gebruikt~
IZI Zie art~ ga lid l en gH lid S en I PSA lgg S ~ Memorandum Not V S ~ S SZi zie voor de gevolgen

van de introductie van minimumvoorschriften met betrekking tot de minimale reserve van
pensioenfondsen voor de berekening van de overdrachtswaarde Fenton~ Ham Bz Sabel I JgS ~
p ~ S IS ~

IZZ Institute and Faculty of Actuaries~ Retirement Benefit Schemes~Transfer Values ~Guidance
Note Il~t

IZ I Zie art~ SS en art~ ga lid Z PSA lWai art~ I I Preservation of Benefit Regulations SI IWIIIOt
Memorandum No~ ~S~ IZS ~

~IZ



Extra rechten toegekend na overdracht
Het ontvangende pensioenuitvoeringsorgaan kan op een aantal wijzen extra rechten
op pensioen ~Iransfer credits~~ toekennen in ruil voor de overdrachtssom~a
~ de deelnemer krijgt extra fictieve dienstjaren toegekend in ruil voor de overdrachts~
waarde~ Volgens het jaarlijks onderzoek van de NAPF in WW kent ~ Sqo van de
pensioenregelingen in de privé~sector extra dienstjaren toe~ al of niet in combinatie
met de toekenning van een pensioen van een vast bedragt~ls Deze extra dienstjaren
worden meegenomen bij de berekening van het uiteindelijke pensioen~ Extra
dienstjaren zullen normaal gesproken worden behandeld als ~echte~ diensttijd~ en de
pensioenaanspraken die corresponderen met deze fictieve dienstjaren worden
aangepast aan de individuele loonontwikkeling~
~ de deelnemer krijgt een extra pensioen ter hoogte van een vast bedragt Dit geldt
voor l~olo van de pensioenregelingen in de privé~sector~~lb Of en in hoeverre dit vaste
bedrag verhoogd wordt tot aan de pensioendatum hangt af van het pensioen~
reglemenCz~
~ de deelnemer krijgt beschikbare premierechtent Van de pensioenregelingen in de
privé~sector kent l~olo in ruil voor de overdrachtssom extra rechten toe op basis van
het beschikbare~premiesysteemt~ De overdrachtswaarde wordt belegd~ en het
uiteindelijke extra pensioen is afhankelijk van de hoogte van de overdrachtswaarde
en de beleggingsopbrengstt
De extra pensioenrechten die door het ontvangende fonds worden toegekend hoeven
in ieder geval niet dezelfde inhoud te hebben als de in de vorige pensioenregeling
opgebouwde rechten~ Het ontvangende fonds is niet verplicht om extra dienstjaren
toe te kennen~ ook niet als dit fonds een eindloonregeling uitvoert~

Knelpunten bij overdracht
Uit een al wat ouder onderzoek geïnitieerd door PIRC Union Pension Services in

MO bleek dat veel werknemers nog steeds pensioenverlies leden ondanks een
waarde~overdracht~ Pensioenfondsen zijn niet verplicht om in ruil voor de overd~
rachtssom extra fictieve dienstjaren toe te kennen~ Als zij wel fictieve dienstjaren
krijgen toegekend~ dan corresponderen deze zelden met het ~echtef aantal dienstjaren
als zij hadden opgebouwd in de vorige pensioenregelingt~ Dit werd in het
betreffende onderzoeksrapport voor een belangrijk deel toegeschreven aan het feit~
dat de waarde van de opgebouwde pensioenaanspraken in een eindloonregeling ~die
het meest voorkomtj na beëindiging van de deelname in de pensioenregeling in
waarde dalen ten opzichte van de pensioenaanspraken van actieve deelnemers~ Deze

groeien immers mee met individuele salarisstijgingen~ terwijl de aanspraken van
gewezen deelnemers alleen aangepast hoeven te worden aan de ontwikkeling van de
prijzen~ met een maximum van Solo ffie hierbovenj~ Andere oorzaken die in het
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rapport werden genoemd voor de verschillen tussen de werkelijke dienstjaren in de
oude regeling en de fictieve dienstjaren in de nieuwe regeling zijn onder meer de
verschillen in de pensioenregelingen zelf~ salarisverhogingen bij wisseling van
werkgever~ en de grote verschillen in actuariële bases voor berekening van de over~
drachtswaarde~t~ Ook werd in het rapport gesignaleerd dat veel pensioenfondsen niet
handelen in overeenstemming met de geest van de wetgeving door te bepalen~ dat
facultatieve ~extra~ rechten niet bij de berekening van de overdrachtswaarde in
aanmerking hoeven te worden genomen~

De Pension Law Review Committee heeft in haar rapport aandacht besteed aan
deze problematiekt~ In het rapport over de hervorming van de pensioenwetgeving
werd voorgesteld dat de actuariële bases stringenter zouden worden geformuleerd
zodat de verschillen zouden worden verkleindt Dat wil overigens niet zeggen dat is
voorgesteld om een standaard berekeningsmethode in te voeren~ De regering heeft
het aan de actuariële beroepsgroep overgelaten om de actuariële bases te verscher~
penYl De invoering van minimale eisen aan de reserve van pensioenfondsen heeft
eveneens wijziging aangebracht in de wijze waarop overdrachtswaarden moeten
worden berekendt~ Dat heeft ertoe geleid dat het aantal pensioenfondsen dat bereid
is om overdrachtswaarden over te nemen van een ander pensioenfonds iets gedaald
is tot SHqo ~ tja Trustees mogen ook in de toekomst blijven bepalen~ of facultatieve
rechten in aanmerking zullen worden genomen bij de berekening van de
overdrachtswaarde~tjs Omdat voor uitsluiting van facultatieve rechten nu echter een
actuarieel rapport vereist is~ is het aantal regelingen dat deze rechten wel in
aanmerking neemt iets gestegent~b

Internationale overdracht

Overdracht naarhet buitenland
Van belang is dat emigratie niet in de wet wordt genoemd als een van de omstan~
digheden waarin de opgebouwde pensioenrechten vóór pensionering kunnen worden
afgekocht of worden omgezet in een kapitaaluitkering~ Sinds lg~ S is waarde~over~
dracht naar het buitenland in principe wel toegestaan~ als een alternatief voor behoud
van de pensioenrechten binnen de regeling~ De werknemer mag de opgebouwde
pensioenaanspraken overdragen naar een buitenlandse pensioenregelingt~~~ mits
voldaan is aan bepaalde voorwaarden~~a
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Waarde~overdracht naar een buitenlandse pensioenvoorziening is ten eerste
uitsluitend mogelijk~ als de buitenlandse pensioenvoorziening voor dit doel is
goedgekeurd en is voldaan aan bepaalde voorwaardenttj~ Volgens deze voorwaarden
moet de werknemer om waarde~overdracht hebben verzocht of zijn schriftelijke toe~
stemming hebben gegeven~ naar aanleiding van een verklaring van het buitenlandse
pensioenfonds waarin staat opgetekend welke pensioenrechten het buitenlandse
pensioenuitvoeringsorgaan bij overdracht zal toekennen~ en de eventuele voorwaar~
den waaronder het recht op pensioenuitkering kan vervallen~ Pas na het ontvangen
van deze verklaring kan de werknemer rechtsgeldig zijn toestemming verlenent Doel
van deze voorwaarden is om te voorkomen dat de werknemer in iets toestemt zonder
precies te weten wat de gevolgen van deze toestemming zullen zijn~~

Daarnaast is waarde~overdracht ook onderworpen aan fiscale voorwaardent
Hoofdregel is~ dat waarde~overdracht alleen mogelijk is tussen ten behoeve van het
verkrijgen van belastingvoordelen door de PSO goedgekeurde pensioenregelingent~
Buitenlandse pensioenfondsen voldoen meestal niet aan deze eist Waarde~overdracht
naar een buitenlandse pensioenvoorziening zonder belasting te betalen over de
overdrachtssom is daarom alleen onder bepaalde voorwaarden mogelijk~ial De
werknemer moet in ieder geval zelf verzoeken om overdracht naar het buitenlandse
pensioenfonds~ en zowel het buitenlandse als het Britse fonds moeten bereid zijn om
aan waarde~overdracht mee te werkent Daarnaast is waarde~overdracht naar het
buitenland uitsluitend toegestaan als het pensioenfonds~ de werkgever~ en de
werknemer in hetzelfde land zijn gevestigdt

Bestaat er voorts geen wederzijdse belastingovereenkomstiaj met betrekking tot
waarde~overdracht met het land waar de werkgever gevestigd is~ en gaat het om een
overdracht van een bedrag hoger dan JOoIo van het binnen de belastingwetgeving
toegestane maximumpensioen~~~ dan moet een apart verzoek om goedkeuring van de
waarde~overdracht worden voorgelegd aan de PSO ~ Bij dit verzoek moet de nodige
informatie worden overgelegd~~as Belangrijk is vooral dat de PSO een bevestiging
verlangt dat de werknemer definitief het Verenigd Koninkrijk verlaat en niet de
intentie heeft terug te keren om er te werken of er met pensioen te gaan~ Bovendien
moeten gegevens worden overgelegd waaruit blijkt dat de werknemer daadwerkelijk
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tals zelfstandige of als werknemerj arbeid verricht in het land waar hij het pensioen
naar wil overdragen~ en dat hij pensioenpremie betaalt aan het pensioenuitvoeringsor~
gaan waar zijn pensioenregeling is ondergebracht~~~

De achtergrond voor de gestelde voorwaarden is ten eerste dat de werknemer
op de hoogte moet zijn van de rechten die hem in de buitenlandse regeling worden
toegekendt Het kan immers zijn~ dat in het buitenlandse rechtsstelsel pensioenrechten
in meer gevallen dan in het Verenigd Koninkrijk is toegestaan mogen vervallen~ of
dat afkoop van de pensioenrechten vaker is toegestaan dan in het Verenigd
Koninkrijk het geval is~ Andere voorwaarden hebben betrekking op het feit dat de
deelnemer daadwerkelijk in het buitenland arbeid moet hebben aanvaard en de
intentie moet hebben het Verenigd Koninkrijk permanent te verlatent Doel is het
voorkomen van belastingontduiking door pensioenrechten in buitenlandse regelingen
onder te brengent

Overdracht vanuit het buitenland
Wil een werknemer in het buitenland opgebouwde pensioenrechten overdragen naar
een Britse pensioenvoorziening dan is allereerst van belang~ dat een Brits pensioet
norgaan in het algemeen niet verplicht is om een overdracht te aanvaardent Of de
waarde van de pensioenrechten overgedragen kan worden zal afhangen van de vraag
of het fonds mee wil werken aan de overdracht~ Verder speelt de belastingwetgeving
ook hier weer een rol~ Het gaat de belastingdienst er om~ dat de voorgestelde waarde~
overdracht niet een manier is om een overdracht tussen een niet goedgekeurde
pensioenregeling en een goedgekeurde pensioenregeling mogelijk te makent Daarom
wordt de eis gesteld~ dat de werknemer die om waarde~overdracht naar een Brits pen~
sioenfonds verzoekt minstens twee jaar gewerkt heeft in het buitenland en daarover
bij het buitenlandse fonds pensioen heeft opgebouwd~ De overdrachtssom moet
rechtstreeks naar het Britse fonds worden overgemaakt~ en de overdracht moet
onvoorwaardelijk zijnt ~

QtS~ Q Voortzetting van de deelname in de pensioenregeling

Voortzetting van de deelname in de pensioenregeling is in de praktijk beperkt
mogelijk voor werknemers die naar een andere lidstaat gedetacheerd worden~
Volgens de belastingwetgeving kan een werknemer in een dergelijk geval blijven
deelnemen in de Britse pensioenregeling van zijn werkgever als er een vaststaand
vooruitzicht is dat de werknemer uiteindelijk terugkeert naar het Verenigd
Koninkrijkt De werknemer moet blijven vallen onder de werkingssfeer van de Britse
inkomstenbelasting~ hetgeen inhoudt dat de werknemer alleen in het buitenland werkt
voor perioden van minder dan M S dagen per jaar~ Verder worden op de Britse

lqb Practice Notes l M t Appendix VIi vglt ook PSO Update ag van de Practice Notes lgW van
Za augustus l IgH~

l IV Practice Notes lgW ~ par~ IO AOt

M



werkgever onder meer de verplichte socialezekerheidsbijdragen ingehouden en mag
de totale periode van detachering de lO jaar niet overschrijdent~as

Andersom zijn er enkele mogelijkheden voor werknemers die vanuit een andere
lidstaat gedetacheerd worden om deel te mogen blijven nemen in de pensioenregeling

in de lidstaat van oorsprong~ Het is onder bepaalde voorwaarden mogelijk om een
~corresponding approvall van de buitenlandse pensioenregeling te verkrijgen ten
behoeve van een individuele werknemer~ zodat deze is vrijgesteld van belastinghef~
fing over de pensioenpremiest~av Tevens zijn de verplichte bepalingen van de
pensioenwetgeving normaal gesproken niet van toepassing op werknemers uit andere
lidstaten~ ten minste zolang zij niet woonachtig zijn in het Verenigd Koninkrijk~

Onderdelen van de Britse pensioenwetgeving~ waaronder onder meer de regels met

betrekking tot het behoud van pensioenrechten bij ontslag en andere dwingende

bepalingen die de werknemer beogen te beschermen zijn in bepaalde gevallen ook

dwingend van toepassing op een buitenlandse werknemer die deelneemt in de
pensioenregeling van een buitenlandse werkgevert~so

a~b Conclusie

De maatregelen die in het Verenigd Koninkrijk zijn genomen om pensioenbreuken

te helen zijn in hoge mate vergelijkbaar met de Nederlandse maatregelent Dit valt
voor een deel te verklaren door het feit dat ook de pensioenstelsels als geheel van
beide lidstaten overeenkomsten vertonent Dit geldt bijvoorbeeld voor de relatieve rol
van de wettelijke pensioenvoorzieningen~ de wijze van financiering en de systematiek
van pensioenregelingent Ook in het Verenigd Koninkrijk vormt het wettelijk
pensioen over het algemeen niet meer dan een basisvoorziening~ Aanvullende

pensioenen vormen een belangrijk deel van het oudedagsinkomen~ Pensioenregeling~
en worden over het algemeen gefinancierd via kapitaaldekkingt Zowel in het

Verenigd Koninkrijk als Nederland gaan de meeste pensioenregelingen uit van de
eindloonsystematiekt Het is niet verwonderlijk dat het probleem van de pensioen~
breuk in beide landen ruime aandacht heeft gekregen~ Het Verenigd Koninkrijk is in
het verleden iets voortvarender geweest om dwingende wetgeving op dit punt in te
voeren~ Heeft de werknemer meer dan twee jaar deelgenomen in de pensioenvoorzie~
ning van zijn vorige werkgever~ dan blijven zijn gedurende de periode van deelname
opgebouwde pensioenrechten behoudent Zijn aanspraken moeten een evenredige
proportie vormen van de pensioenaanspraken die hij zou hebben verkregen als hij tot

aan zijn pensionering bij dezelfde werkgever zou hebben gewerkt~ Verder moeten de

opgebouwde pensioenrechten worden geïndexeerd tot aan de pensioendatum volgens

de regels van de gelimiteerde prijsindexeringt De techniek van de overdracht van
pensioenrechten heeft in het Verenigd Koninkrijk een langere geschiedenis dan in
Nederland~
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Ook in het Verenigd Koninkrijk kan ondanks de dwingende wetgeving
pensioenverlies door pensioenbreuk niet altijd afdoende gerepareerd worden~ Hoewel
de indexeringsverplichting verder gaat dan die in Nederland kan nog niet verholpen
worden dat bij een hoge inflatie de opgebouwde pensioenrechten van gewezen
deelnemers hun waarde verliezent Het wettelijk recht op waarde~overdracht is met
te weinig waarborgen omgeven~ waardoor het uiteindelijke resultaat ervan teleurstel~
lend kan zijn~

De werknemer die van het Verenigd Koninkrijk naar het buitenland verhuist om
voor een andere werkgever te gaan werken~ en het dienstverband met zijn werkgever
in het Verenigd Koninkrijk verbreekt~ heeft op dezelfde voet als werknemers die
binnen het Verenigd Koninkrijk van werkgever veranderen recht op het behoud en
indexering van de opgebouwde pensioenaanspraken~ Wel treden er voor de
internationaal mobiele werknemer complicaties op~ Waarde~overdracht naar het
buitenland is mogelijk~ maar ingewikkeld~ De voorwaarden die worden gesteld
hebben niet alleen tot doel om de werknemer~ maar ook om het Britse belastingstelsel
te beschermen~ Voortzetting van de deelname in de pensioenregeling is alleen
mogelijk voor werknemers die de band met de werkgever niet verbreken~ en is ook
voor hen slechts zeer beperkt mogelijkt
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Hoofdstuk S Duitsland

SA Inleiding

Ook in Duitsland deelt men pensioenvoorzieningen gewoonlijk in drie pijlers of
zuilen iw de eerste zuil bestaat in deze indeling uit wettelijke pensioenvoorzieningen~
de tweede zuil uit bovenwettelijke bedrijfspensioenvoorzieningen~ en de derde uit
individuele maatregelen die beogen te voorzien in een ~extraj inkomen voor de oude
dag~ De onderlinge verhouding tussen met name de wettelijke en de bovenwettelijke
pensioenvoorzieningen is echter een wat andere dan in Nederland en het Verenigd
Koninkrijkt

Voor het overgrote deel van alle gepensioneerden vormt een pensioen
ingevolge de Duitse Rentenversicherung het belangrijkste bestanddeel van het
oudedagsinkoment~ De Rentenversicherung biedt gepensioneerden in beginsel meer
dan een basisinkomen~ Het niveau van de pensioenuitkering uit de Rentenversiche~
rung knoopt aan bij de bereikte levensstandaard van de werknemer~ hoewel de
Rentenversicherung niet beoogt om de levensstandaard die een werknemer heeft
bereikt in de loop van zijn arbeidsloopbaan volledig te handhaven~Z De hoogte van
het pensioen is afhankelijk van het gemiddelde inkomen dat men gedurende de
loopbaan heeft verdiend~ Een werknemer met een doorsnee~inkomen die ~S jaar
verzekerd is geweest kan uitkomen op een netto pensioen van IOqo van zijn vroegere
netto inkomentj

Het belang van bovenwettelijke pensioenvoorzieningen is in Duitsland daarom
anders dan in Nederland of Engeland~ waar het wettelijke pensioen niet meer biedt
dan een bestaansminimum~ Voor de meeste Duitsers is het belang van een bovenwet~
telijke pensioenvoorziening relatief beperkt~ Dit is alleen anders voor werknemers die
een inkomen hebben verdiend boven het bijdrageplafond van de Rentenversicherung~
aangezien hun inkomen voor de berekening van de pensioenuitkering slechts tot aan
dit plafond in aanmerking wordt genomenta

Deze verdeling tussen pensioenen van overheidswege en pensioenvoorziening~
en in het bedrijfsleven heeft rechtstreeks gevolgen voor de wijze waarop de
wetgeving en de praktijk met betrekking tot bovenwettelijke pensioenvoorzieningen
zijn vormgegeven~ De overheid heeft zich lang afzijdig gehouden van regulering van
bovenwettelijke pensioenvoorzieningen en een en ander volledig willen overlaten aan
de markt~ Gedurende lange tijd werden rechten en plichten rondom aanvullende
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pensioenvoorzieningen bijna uitsluitend geregeld door het algemene privaatrecht~ Een
specifieke wettelijke regeling ~op het belastingrecht na~ ontbrakts Pas in lgJ~ werd
een aparte wet ingevoerd~ de Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversor~
gung ~ook wek Betriebsrentengesetz of BetrAVGjb~ waarin enkele plichten zijn
opgenomen voor werkgevers die een pensioenregeling treffent Daarbij werd voor een
deel aangesloten bij reeds bestaande jurisprudentie~ Werkgevers zijn in beginsel vrij
om te beslissen of zij al dan niet een pensioenvoorziening treffen~ en om deze naar
hun goeddunken vorm te geven~ Het ontbreken van enigerlei verplichting om een
pensioenvoorziening te treffen~ en de vrijheid om de pensioenvoorziening naar
believen in te vullen~ wordt gekoesterd als een van de IrWesensmerkmaletr van het
Duitse pensioensysteemt~

Ongeveer ~ S qo van alle werknemers in de private sector neemt deel in een
aanvullende pensioenvoorziening~S Inclusief de openbare dienst ligt de verspreidings~
graad tussen de óO en bS I~ó van alle werknemerstg De verspreiding van aanvullende
pensioenvoorzieningen verschilt echter zeer naargelang de sector waarin men
werkzaam is en de grootte van het bedrijf~ In de industrie neemt ongeveer bbqo van
de werknemers deel in een pensioenregeling~ terwijl dit percentage in de handel veel
lager ligt~ nl~ op ZHqo ~ to In de bank~ en verzekeringswereld ligt de verspreidingsgraad
bij IOqo van de werknemerst~t In het middenten kleinbedrijf zijn aanvullende
pensioenvoorzieningen verder aanmerkelijk minder verspreid dan in grote
bedrijventtl De aanvankelijk sterke groei van het aantal bovenwettelijke pensioen~
voorzieningen in de jaren zeventig~ die mede werd gevoed door de gespannen
arbeidsmarkt en de gunstige economische vooruitzichten~ is in de jaren tachtig
gestagneerd~~~ Bij een onderzoek uit lggO bleek~ dat bijna gOqo van alle onderne~
mingen in Duitsland niet van plan waren binnen de daaropvolgende drie jaar een
aanvullende pensioenvoorziening in te stellen of een bestaande voorziening uit te
breident ta

De bevordering en versterking van aanvullende pensioenvoorzieningen is echter
inmiddels op de politieke agenda gezet~ Aanleiding daarvoor is~ naast de stagnatie
van de verspreiding van aanvullende pensioenvoorzieningen~ de in lgW aangenomen
versobering van de Rentenversicherungt Tegelijkertijd met de hervorming van de
Rentenversicherung in l ~ zijn ook enkele bepalingen van de Betriebsrentengesetz
gewijzigd~ Hoewel de regering~Schrbder een wetsvoorstel heeft ingediend dat de
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hervorming van de Rentenversicherung door de regering~Kohl gedeeltelijk
terugdraait~ zal het de tegelijkertijd in de Betriebsrentengesetz doorgevoerde
wijzigingen in stand latent~s Verder is deze regering van plan om het stelsel van
aanvullende pensioenvoorzieningen te vernieuwen~ al heeft het nog geen concrete
plannen voorgesteld voor de wijze waaropt t b In ieder geval is het de bedoeling dat de
op te richten ~Bundnis fur Arbeit und Ausbildung~~ bestaande uit werkgevers~ en
werknemersvertegenwoordigers~ bij de hervorming betrokken zal worden~~J

StZ De Rentenversicherung

De Rentenversicherung kent niet alleen uitkeringen bij ouderdom toe~ naast
ouderdomspensioen verzorgt de Rentenversicherung tevens invaliditeits~ en
nabestaandenpensioen~ Ook kent de Rentenversicherung uitkeringen toe ten behoeve
van revalidatie en rehabilitatiet Zelfs prestaties Ilin naturall behoren tot de mogelijkhe~
dent~g De Rentenversicherung wordt beschouwd als een volksverzekering ~Volksver~
sicherungj~ in zoverre dat iedereen die niet verplicht verzekerd is zich vrijwillig kan
verzekerent ~~

Verplicht verzekerd zijn werknemers~ dat wil zeggen personen die als
werknemer tegen betaling werkzaam zijnt~ Daarnaast zijn door de wetgever
verschillende groepen zelfstandigen onder de verplichte verzekering gebrachtt Het
gaat hier om groepen als vissers~ zelfstandige leraren~ kunstenaars etct Niet onder de
verzekeringsplicht vallen onder meer ambtenaren en daarmee gelijk gestelde
personen~ personen met een gering dienstverband of met een geringe zelfstandige
werkzaamheid en ontvangers van een ~ouderdoms~pensioen~ Zelfstandigen die niet
onder de verplichte verzekering vallen~ en personen die geen inkomen uit arbeid in
loondienst of zelfstandige arbeid hebben kunnen zich vrijwillig verzekeren~z~ De
vrijwillige verzekering dekt echter niet alle risicols vrijwillig verzekerden hebben
geen recht op arbeidsongeschiktheidspensioen~

Aanspraak op het reguliere ouderdomspensioen ontstaat zodra de verzekerde
de leeftijd van bS jaar bereikt en wanneer hij bovendien ten minste S jaar verzekerd
is geweesttZ~ Naast het reguliere ouderdomspensioen bestaat in een aantal gevallen
een recht op ouderdomspensioen voordat de bSJarige leeftijd is bereiktt Zo kunnen
invaliden~ arbeidsongeschikten~ werklozen en vrouwen onder bepaalde voorwaarden
vanaf bO jaar met pensioen~ Personen die meer dan S S jaar verzekerd zijn geweest

IS BT~Drucksache lalaS ~
lb Zie de Koalitionsvertrag zwischen der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands und Bundnis

gOlDie Grunen~ Bonn ZO ~ Oktober lggH ~ pac VitZ~
l~ Regerierungserkl~rung von Bundeskanzier G ~ Schróder vom lOt November MS vor dem

Deutschen Bundestag~ par~ l I
lS Schulin lgglt p ~ ZOL
lg Schulin lgllt p~ U~ ~ de term Volksversicherung heeft niet dezelfde betekenis als het

Nederlandse woord volksverzekering~ de Rentenversicherung is geen verplichte verzekering
voor alle ingezetenen~ in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Nederlandse AOWt

ZO ~IRV~
Zl ~ l~l RV~
ZZ ~ S S jo SO RV~
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kunnen vanaf het bereiken van de bS~jarige leeftijd ouderdomspensioen ontvangent~
Daarnaast is een flexibel ouderdomspensioen mogelijk~ Bij een vroegere pensione~
ring hoort dan ook een lager ouderdomspensioen~Za In alle gevallen eist de
Rentenversicherung een zekere minimale verzekeringsperiode om in aanmerking te
kunnen komen voor hetzij het reguliere ouderdomspensioen~ hetzij een van de andere
vormen van ouderdomspensioen~ De duur van deze rtwachtperiodeft ~Wartezeitj
verschilt naargelang het ouderdomspensioen waar men aanspraak op wil maken~Zs

De hoogte van het ouderdomspensioen is rechtstreeks afhankelijk van het in het
verleden verdiende inkomen en het aantal jaren dat men verzekerd is geweest~ Het
doel van de Rentenversicherung is om aan te knopen bij de levensstandaard die de
werknemer heeft opgebouwd~ zonder overigens deze geheel en al te willen
vergoedent Bij de berekening van het pensioen worden drie verschillende factoren
in ogenschouw genomen~lb Allereerst wordt bij de berekening van het pensioen het
gedurende de arbeidsloopbaan verdiende inkomen ~tot aan het bijdrageplafondj in
aanmerking genomen~ Afhankelijk van het inkomen van de verzekerde zelf en het
doorsnee~inkomen van alle verzekerden worden aan de verzekerde inkomenspunten
~Entgeltpunktej voor ieder verzekerd jaar toegekendt Tweede factor die in
aanmerking wordt genomen is de algehele stijging van het landelijke welvaartsni~
veau~ Ieder jaar opnieuw wordt hiertoe de waarde van het pensioen ~aktueller
Rentenwert~ vastgesteld~ Deze knoopt aan bij het doorsnee~inkomen van alle
verzekerden in het jaar daarvoor~ Voor de berekening van de hoogte van het
ouderdomspensioen worden het aantal inkomenspunten en de actuele waarde van het
pensioen voorts vermenigvuldigd met een uitkeringsfactort Deze factor bedraagt l
voor ouderdomspensioenen~

Voor het grootste deel van alle gepensioneerden vormt het wettelijke
ouderdomspensioen het belangrijkste inkomensbestanddeeL Voor verzekerden met
een doorsnee~ inkomen kan het netto ouderdomspensioen uitkomen op bS tot ~Mó
van het verdiende inkomen~l~ Voor werknemers met een hoger inkomen~ dat wil
zeggen een inkomen hoger dan het bijdrageplafond~ zal de Rentenversicherung het
vroegere inkomen echter in mindere mate kunnen compenseren Aangezien het
pensioen daarnaast ook afhankelijk is van het aantal verzekeringsjaren kan het
ouderdomspensioen in de praktijk van persoon tot persoon zeer verschillentZg

De Rentenversicherung wordt gefinancierd via het omslagstelsel~Z~ De uitgaven
ten behoeve van de uitvoering van de Rentenversicherung worden voor het grootste
deel gefinancierd uit premies die door werknemers en werkgevers worden afgedra~

ZS SS~ S b~jg en ~ SO RVt
Za ~ ~l l RV~
ZS Het al dan niet doorlopen van deze wachtperiode heeft geen gevolgen voor de hoogte van de

uitkeringt maar heeft alleen betrekking op de vraag of er recht op uitkering bestaat~
Zb ~ bQ en bb~bS RV~ de formule voor de berekening van het maandelijkse pensioen volgens de

Rentenversicherung luidt als volgtc het aantal inkomenspunten ~Entgeltpunkte~ x de actuele
waarde van het pensioen ~aktuelle Rentenwert~ x uitkeringsfactor ~Rentenartfaktor~~

Z~ Sozialpolitische Informationen lg WP~ p ~ T
ZH Voor een zeer uitgebreid overzicht van de gemiddelde uitkeringsbedragen uit de

Rentenversicherung zie Die Gesetzliche Rentenversicherung in der BRD lyy~t onder meer p ~
bO M~

Zg ~ lS ~S RVÍ Schulin M lt p ~ M~
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gen~ De hoogte van de premies is afhankelijk van het bruto inkomen van de
werknemert Voor de berekening van de premie en van de uitkering wordt het
inkomen slechts tot een bepaalde hoogte in aanmerking genoment~o Daarnaast wordt
ongeveer ZOeIo van alle uitgaven gedekt door federale subsidies aan de organisaties
die de Rentenversicherung uitvoeren~

In lgg~ heeft de laatste regering~Kohl de Rentenversicherung versoberd~
Onderdeel van de hervorming was de invoering van een demografie~faktor die
eveneens mede de hoogte van de uitkeringen zou gaan bepalen~ De regering~Schráder
zal deze wijzigingen echter grotendeels weer ongedaan makent~~

St~ Bovenwettelijke pensioenvoorzieningen

S~Jtl Aard en totstandkoming van pensioenregelingen

S~~~ l~ l Begrip pensioen en rechtskarakter

Onder een bedrijfspensioenvoorziening kan worden verstaan een prestatie ten
behoeve van de verzorging bij ouderdom~ invaliditeit of overlijden die voortvloeit uit
een arbeidsverhoudingtjl Er is sprake van een bovenwettelijke pensioenvoorziening
als er aanspraken op een uitkering worden toegezegd die dienen ter verzorging van
de werknemer als deze uit het arbeidsproces terug moet treden Kenmerkend voor een
pensioenvoorziening is het feit~ dat een prestatie in het vooruitzicht wordt gesteld die
tot doel heeft de verzorging van de werknemer~ naar aanleiding van een gebeurtenis
die het recht op een uitkering doet ingaan~ zoals ouderdom~ invaliditeit en overlijdent

f Het pensioen moet aan de werknemer zijn toegezegd in het kader van de arbeidsver~
~ houding~~~

Blijkens de tekst van artikel l van de Betriebsrentengesetz moet de voorziening
zijn getroffen ten behoeve van een werknemer ~Arbeitnehmer~~ In artikel U ~ eerste
lid van de Betriebsrentengesetz wordt het begrip ~werknemer~ nader omschreven~
Werknemers in de zin van de Betriebsrentengesetz zijn ~arbeiders~ ~Arbeiterj en
~beambten~ ~Angestelltenj~j~ Verder geldt de wet ook voor personen die geen
werknemer zijn~ voorzover een werkgever hen prestaties ter verzorging bij ouderdom~
invaliditeit of overlijden heeft toegezegd naar aanleiding van hun werkzaamheden bij
de ondernemingt~s Een pensioenregeling kan zowel periodieke uitkeringen als
eenmalige kapitaaluitkeringen toekennent~b

jO N IS~~IbORVt
S l Entwurj eines Gesetzes zu Korrekturen in der Sozialversicherung und zur Sicherung des

Arbeitnehmerrechts~ BT~Drucksache l~llaS ~
S Z De eerste zinsnede van artt l BetrAVG luidt~ Tin Arbeitnehmert dem Leistungen der Alters~t

Invaliditáts~ oder Hinterbliebenenversorgung aus AnlaB seines Arbeitsverh~itnisses
~betriebliche Altersversorgung~ zugesagt worden sindj t ~~ ltt~ vglt ook Ahrend Sc Fdrster lgga ~
P ~ A~S ~

S j BAG H mei IgqOt S AZR lZllHgt DB lM~ pt MS~
S a Zie over dit onderscheid Jacobs p~ SSt
is Art~ U BetrAVGt
Sri Kuo IggZ ~ p ~ a ~
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Iu Duitsland is verder de heersende juridische opvatting dat aanvullende
pensioenvoorzieningen een dubbel karakter hebbent zij zijn zowel beloning als
verzorging van de werknemer~ Wat betreft het beloningskarakter van pensioen wordt
in Duitsland aanvullend pensioen niet zozeer beschouwd als een tegenprestatie voor
het verrichten van arbeid op zichzelf~ maar als een tegenprestatie voor de door de
werknemer opgebrachte trouw aan het bedrijf ~Betriebstreuej~j~ In de praktijk is dit
voor werkgevers ook het meest belangrijke motief om een pensioenvoorziening te
treffew voor ongeveer ~ Sqo van de werkgevers zien een pensioenvoorziening als een
beloning voor ~bedrijfstrouwf t~B De werkgever gebruikt een aanvullende pensioen~
voorziening vaak als een Itgouden teugeltt om bepaald personeel aan te trekken en het
voor hen onaantrekkelijk te maken om het bedrijf te verlaten~~~ Daarnaast heeft
ongeveer SHqo van de werkgevers ook sociale motieven voor het treffen van een
pensioenregeling~~

S~tL Z De totstandkoming van pensioenregelingen

Iedere werkgever is in beginsel vrij om te beslissen om voor de werknemers een
bovenwettelijke pensioenvoorziening te treffen~ en om daaraan bepaalde voorwaar~
den te verbinden~a~ Naast de economische en sociale motieven spelen daarbij ook
fiscale voordelen die gemoeid zijn met het treffen van een pensioenvoorziening een
rol~

Een toezegging om een pensioenvoorziening te treffen kan zowel een
individueel als collectief karakter hebben~a~ De werkgever kan een toezegging doen
aan een individuele werknemer~ die eventueel in de arbeidsovereenkomst wordt
opgenoment Hij kan ook via een eenzijdige verklaring het gehele personeel of een
deel daarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend een pensioentoezegging doen~aj De
wilsverklaring van de werkgever is te beschouwen als een aanbod tot het aangaan van
een overeenkomst aan de werknemer~sj~ zij het dat een uitdrukkelijke verklaring door
de werknemer dat hij het aanbod aanneemt niet nodig ist~ Verder kan de toezegging
van de werknemer neergelegd zijn in een overeenkomst tussen de onderneming en
de ondernemingsraadf Dergelijke overeenkomsten creëren rechtens afdwingbare
aanspraken voor de werknemert Daarnaast kunnen aanspraken op pensioen gebaseerd
worden op een collectieve arbeidsovereenkomstt Onder omstandigheden kunnen

P Zie onder meer BAG lO maart IMt S AZR Mn li Steinmeyer lgglt p ~ S b e~v~~ Blomeyer
Bc Otto IgHat aant~ l la etv~~

ss ~belhack ~Die betriebliche AltersversorgungJ~ aant ~ ~ t
B Ahrend óa Fbrster Iggb~ pt S ~ Steinmeyer lgglt p~ ~t
ilO Ubelhack ~Die betriebliche Altersversorgungjt aanL aZ
al Ahrend Se Fórster W~ Z ~ aant~ Zi Hbfer~ Reiners Sc Wust IGesetz zur Verbesserung der

betrieblichen Altersversorgung IJt aant Z ~
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aanspraken op pensioen ook ontstaan uit andere bron dan overeenkomstt~ De
werkgever mag verschillende groepen werknemers voor wat betreft het toekennen
van een pensioen niet zonder meer ongelijk behandelen zonder een gegronde reden
~sachliche Grundjta~

S ~J~Z De uitvoering van pensioenregelingen

Als een aanspraak op een bedrijfspensioen eenmaal tot stand is gebracht~ dan is de
werkgever gebonden aan zijn toezegging en is hij verplicht om de werknemer bij het
intreden van het risico een uitkering te verschaffent Hij is voorts verplicht zich aan
een aantal wettelijke bepalingen te houdent Hier is met name de in MI ingevoerde
Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung ~Betriebsrentengesetz
of BetrAVGJ van belangt Deze wet bevat onder meer bepalingen over de verwerving
van onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen en het behoud van pensioenrechten
bij beëindiging van de arbeidsverhoudingaa~ de verplichte insolventieverzekeringa~ en
de aanpassing van ingegane pensioenert~~ Daarnaast geeft ook de belastingwetgeving
enkele belangrijke regels voor de inrichting van pensioenregelingent

StJ~ Z ~ l De rechtsvorm van pensioenvoorzieningen

De werkgever is in principe vrij om de rechtsvorm van de aanvullende pensioenvoor~
ziening te kiezent Artikel l van de Betriebsrentengesetz noemt vier rechtsvormen met
name~ Grofweg kan worden onderscheiden tussen directe en indirecte voorzieningen~
Bij de indirecte pensioenvoorzieningen wordt de uitbetaling van de prestatie
afgewikkeld door de tussenkomst van een andere rechtspersoont Naar verhouding
zijn echter direkte voorzieningen~ dat wil zeggen pensioenvoorzieningen die worden

uitgevoerd zonder tussenkomst van een andere rechtspersoon in Duitsland het meest

populairt S I olo van alle werknemers neemt deel in een pensioenvoorziening die berust

op een IDirektzusagett~st De werkgever die het pensioen toezegt financiert de

pensioentoezegging geheel uit eigen middelen ~boekreservesjt De werknemer betaalt

zelf geen pensioenpremiet De werkgever draagt doorgaans het gehele risicot Hij is

echter wel verplicht om zich aan te sluiten bij de wettelijke insolventieverzekering

ffie de volgende paragraaf van dit hoofdstuk~t Deze rechtsvorm wordt het meest

ab Ik doel hierbij op het gewoonterecht ~betriebliche Ubung~ en op de ~algemenej plicht van de

werkgever tot gelijke behandeling van werknemers~ Zie Ahrend Sc Fórster lggat p ~ S t Jacobs

llgJ t p~ gQ~ Hdfer~ Reiners Bc Wilst ~Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen
Altersversorgung n~ aant~ ZIS etv~~
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gekozen t~~egens de fiscale voordelen die eraan verbonden zijntc~ Verder blijven de
voor pensioen gereserveerde middelen ter beschikking staan van de onderneming~
Deze kunnen tot aan het moment dat de uitkering ingaat worden gebruikt voor
investeringen en andere doeleindensj

Tweede rechtsvorm is de Direktversicherungt~ In deze constructie sluit de
werkgever een levensverzekering af op het leven van de werknemer~ De werkgever
is de verzekeringnemer~ en de werknemer de verzekerde en begunstigdet Het is
mogelijk dat ook de werknemer verzekeringspremies betaalttSS De werkgever draagt
alleen het risico als geen of te weinig verzekeringspremies zijn betaald om aan de
pensioenverplichtingen te kunnen voldoent Aansluiting bij de wettelijke insolventie~
verzekering is ook in deze constructie verplicht~

Voorts kunnen pensioenregelingen worden uitgevoerd door Pensionskassentsb
Pensionskassen zijn rechtsbevoegde verzekeringsinrichtingen~ die worden opgericht
voor de opbouw van een bovenwettelijke pensioenvoorzieningt De werknemer is ten
opzichte van het pensioenfonds gerechtigd tot de prestaties~ Pensioenfondsen staan
onder toezicht van het Bundesaufsichtamt fur das Versicherungswesen fflAV~tS~

De laatste mogelijkheid die in de Betriebsrentengesetz wordt genoemd is dat
de pensioenregeling wordt uitgevoerd via Unterstutzungskassen~ Dit zijn eveneens
rechtsbevoegde verzorgingsinrichtingen~ maar in dit geval hebben de werknemers~
althans volgens de wet~ geen vorderingsrecht op pensioen jegens het fondstsg Het
fonds beschikt over een eigen vermogen~ dat wordt verstrekt door de werkgever~
Deze is verplicht om zoveel bij te dragen aan het vermogen als nodig is om het fonds
in staat te stellen de prestaties uit te betalen~ Het vermogen van het fonds wordt
doorgaans tegen betaling van rente weer ter beschikking van de onderneming gesteld~
Ook hier is aansluiting bij de wettelijke insolventieverzekering verplichtt In
tegenstelling tot de Pensionskassen staan deze fondsen niet onder toezichtt Het
ontbreken van een aanspraak van de werknemer jegens het fonds houdt in~ dat het
fonds het recht heeft uitkeringen te herroepent Dit recht is wel onderworpen aan de
goede trouwt Het fonds mag de aanspraak niet herroepen wegens een slechte
financiële situatie van het fonds zelfi herroeping kan alleen als de onderneming in
financiële moeilijkheden verkeertt Als het fonds niet in staat is de uitkeringen te
betalen~ draagt de onderneming het risicotS~
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St M tZ De insolventieverzekering

Zoals hierboven is besproken is het in Duitsland~ in tegenstelling tot Nederland en

het Verenigd Koninkrijk~ niet verplicht om het vermogen ten behoeve van een

bovenwettelijke pensioenvoorziening te scheiden van het vermogen van de

ondernemingt De rechtsvorm van de Direktzusage~ waarbij het pensioen direct uit de

middelen van de onderneming wordt betaald~ is fiscaalrechtelijk gezien zelfs de

meest bevoordeelde en daarom ook meest gebruikte rechtsvorm voor aanvullende

pensioenvoorzieningen~ Natuurlijk brengt een dergelijk systeem de nodige risicols

met zich meet Zodra een onderneming in financiële problemen komt bestaat de kans

dat de opgebouwde pensioenrechten verminderd worden of zelfs geheel en al

verloren gaan~ Vóór de inwerkingtreding van de Betriebsrentengesetz werd het

insolventierisico uitsluitend op vrijwillige basis~ veelal door het afsluiten van een

verzekering~ gedekt~
In lWa achtte men het echter noodzakelijk om een verplichte insolventieverze~

kering op te nemen in de Betriebsrentengesetz~ De verplichte insolventieverzekering
is geregeld in de artikelen ~ tlm IS van de Betriebsrentengesetzt Elke werkgever die

via een Direktzusage~ een Direktversicherung of een Unterstutzungskasse een

bovenwettelijke pensioenvoorziening uitvoert~ is verplicht verzekerd~ Werkgevers die

niet onder de verplichte verzekering vallen kunnen zich niet vrijwillig verzekeren~~

Onder de verplichte verzekering vallen alle door de werkgever toegezegde

uitkeringen~ waaronder ook eventuele prestaties in natura of eenmalige kapitaaluitke~

ringen~ De verzekering beperkt zich niet tot lopende uitkeringen~ Ook onvoorwaarde~
lijke aanspraken op pensioen~ die conform de voorschriften in artikel l BetrAVG
behouden moeten blijven bij ontslagbt vallen onder de verzekering~ Dat wil zeggen
dat als een werknemer onvoorwaardelijke pensioenaanspraken heeft verworven~ zijn

aanspraken bij een faillissement eveneens behouden blijven~ ongeacht of de

arbeidsverhouding nog bestaatbz De voorschriften met betrekking tot het behoud van

~pensioenrechten bij ontslag en de insolventieverzekering zijn daarmee nauw met

elkaar verbonden~
De insolventieverzekering wordt gefinancierd via door werkgevers te betalen

bijdragen~ De Pension~Sicherungs~Verein ~PSVaGij beheert de insolventieverzeke~
ring~ Als een werkgever failliet gaat~ insolvent wordt of anderszins in zware
financiële moeilijkheden geraakt~ worden de verzekerde pensioenaanspraken
overgenomen door de PSVaGY Tussen l ~S en MI is dit gebeurd in ongeveer
~ISOO gevallen~ Daarbij waren bijna ~OOtOOO werknemers betrokken~~ De gepensio~
neerde werknemer heeft jegens de PSVaG een aanspraak op een pensioenuitkering
ter hoogte van het pensioen dat de werkgever had moeten uitbetalen als hij niet

failliet zou zijn gegaant Gaat het om een aanspraak op een nog niet opeisbare

bO Ahrend Bc FSrster lggZ~ aant~ Z ~
ri l Zie hierover uitgebreid paragraaf SA e~vt van dit hoofdstukt
bZ Artt ~ lid Z BetrAVG~ Ahrend óa Fórster lggat p ~ S S ~ HS~ dit uitgangspunt is echter in de

rechtspraak genuanceerd~ Zie hierover paragraaf S A etv~ van dit hoofdstukt

bs In artt ~ lid l BetrAVG wordt een enumeratieve opsomming gegeven van de gevallen waarin
de pensioenaanspraken worden overgenoment
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uitkering~ dan wordt de hoogte van de aanspraak berekend volgens artikel Z van de
Betriebsrentengesetz~ De verzekerde aanspraak op pensioen is echter wel gebonden
aan een maximum~bs De PSVaG is verder niet in het algemeen verplicht tot
indexering van de pensioenuitkeringen conform artikel lb van de Betriebsrenteng~
esetztóó

SJ~ZJ Pensionering en indexering van pensioenuitkeringen

Volgens de Rentenversicherung gaat het recht op het reguliere ouderdomspensioen
in bij óSt Daarnaast echter geeft de Rentenversicherung verschillende mogelijkheden
om vanaf een jongere leeftijd een wettelijk ouderdomspensioen te ontvangent Om de
pensionering zo soepel mogelijk te laten verlopen koppelt artikel b van de Betriebs~
rentengesetz het recht op aanvullend pensioen aan het recht op een wettelijk
pensioent Het artikel bepaalt namelijk dat als een werknemer recht kan doen gelden
op een wettelijk pensioen voordat hij bS wordt~ de werknemer tevens zijn aanvullend
pensioen kan opeisen~ Dit wettelijke recht op vervroegd aanvullend pensioen is
uitsluitend gekoppeld aan het recht op een vervroegd wettelijk pensioen conform de
Rentenversicherungtb~

In principe moeten aanvullende pensioenuitkeringen worden aangepast aan
stijgingen in de kosten van levensonderhoud~ dat wil zeggen dat hun reële waarde
moet worden beschermdt Volgens artikel IC van de Betriebsrentengesetz is de
onderneming daarom verplicht om iedere drie jaar te onderzoeken of en in hoeverre
het noodzakelijk is om de pensioenen aan te passen~ en hierover naar billijkheid te
beslissen~ In de overwegingen moeten de belangen van de gepensioneerden en de
economische positie van de onderneming worden betrokkentbg Laat deze positie
aanpassing niet toe~ dan kan de onderneming weigeren de uitkeringen te indexeren~
De plicht van bedrijven om iedere drie jaar te onderzoeken of de lopende pensioenen
aangepast moeten worden aan de inflatie was in ieder geval tot voor kort echter
omstreden~ Met name werkgevers waren ontevreden over deze bepalingt De
aanpassingsplicht ~die eigenlijk in eerste instantie een onderzoeksplicht isj vormde
voor hen door de ontwikkelingen in de rechtspraak een financieringsrisico dat niet
meer viel te overzientb~ Het Bundesarbeitsgericht had namelijk in lggZ bepaald dat
bij het onderzoek of aanpassing van de lopende uitkeringen nodig is het koopkracht~
verlies vanaf het moment dat de uitkering is ingegaan in aanmerking moet worden
genomen~ en niet slechts het koopkrachtverlies in de laatste drie jaart Als een
onderneming bij een eerdere aanpassingsronde de uitkeringen niet had aangepast~
was deze verplicht de achterwege gebleven aanpassing later in te halen~~o In het kader
van de hervorming van de Rentenversicherung in l~ is de aanpassingsplicht

bS Art~ ~ lid l en S BetrAVG~
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gewijzigd om de gevolgen van de jurisprudentie te corrigeren~ De verplichting tot

aanpassing van de lopende uitkeringen geldt als vervuld als de werkgever zich
verplicht om deze jaarlijks met l qo te indexerent Bovendien geldt de aanpassings~

plicht bij een pensioenregeling die wordt uitgevoerd via een Direktversicherung of

een Pensionskasse als vervuld als vanaf de aanvang van de uitkering de overrente

aangewend wordt voor de verhoging van lopende uitkeringen~ Als de onderneming
aanpassing conform de prijsontwikkeling in een bepaald jaar achterwege laat wegens

de economische situatie van de onderneming~ dan hoeft deze niet meer achteraf

ingehaald te worden~~t

St~tZ ~l Fiscale regels

In Duitsland bevat de belastingwetgeving een aantal bepalingen die tot doel hebben

de werkgever die een aanvullende pensioenvoorziening treft fiscaal te ontlastent De

fiscale regelingen verschillen naargelang de rechtsvorm van de aanvullende

pensioenvoorziening ~Direktzusage~ Direktversicherung~ Pensionskasse en

Unterstutzungskasse~~ zij hebben echter gemeen~ dat de vorming van kapitaal ter

dekking van de pensioenverplichtingen onder bepaalde voorwaarden vrijgesteld

wordt van belasting~ Op deze wijze wordt het werkgevers mogelijk gemaakt om op

een fiscaal voordelige manier kapitaal opzij te zetten om te kunnen voldoen aan de
aangegane pensioenverplichtingent~Z De pensioenuitkeringen zijn wel belastbaart

Heeft een werkgever via een Direktzusage een aanvullende pensioenvoorzie~

ning getroffen~ dan worden de gelden die op de ondernemingsbalans gereserveerd

worden ~Pensionsruckstellungenij afgetrokken van de winst De werkgever hoeft dan

minder belasting te betalen~ en tegelijkertijd blijven de voor pensioen gereserveerde

bedragen ter beschikking staan van de ondernemingt De werkgever moet daarbij wel

voldoen aan een aantal voorwaardent~j De pensioentoezegging moet schriftelijk zijn

gedaan~ en mag niet het voorbehoud bevatten dat de pensioenaanspraken of de

pensioenuitkeringen zonder meer verminderd of ingetrokken kunnen wordent~a

Verder mag de werkgever pas gelden reserveren ten behoeve van de pensioenvoorzie~
ning van de werknemer als deze S Ojaar of ouder is~ De werknemer draagt zelf geen

premies af~ De hoogte van de gelden die per jaar gereserveerd mogen worden voor

pensioen is verder beperkt~ Daarnaast moet in het algemeen de hoogte van het

toegezegde pensioen in een redelijke verhouding staan tot het loon dat de werknemer

verdient op het moment dat de pensioenreservering wordt gemaakt~
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SJ tZtS De inhoud vun pensioenregelingen

De inhoud van pensioenregelingen verschilt van bedrijf tot bedrijf~ Ook in Duitsland
vindt men een waar scala aan verschillende soorten pensioenvoorzieningen~ ieder met
hun eigen systematiekt De belangrijkste prestatie die in deze regelingen wordt
toegezegd is een ouderdomspensioen~ Daarnaast wordt meestal een invaliditeitspensi~
oen toegezegdt In de derde plaats wordt vaak nabestaandenpensioen toegezegd ten
behoeve van de weduwe of weduwnaar en de wezen van een overleden werknemert
Vaak wordt het recht op uitkering afhankelijk gemaakt van de vervulling van een
wachtperiode ~~Wartezeitf~~~s Meestal geven pensioenregelingen recht op een
periodieke uitkering~ maar het is mogelijk dat een eenmalige kapitaaluitkering wordt
gedaan bij de intreding van het risico~~b

In de praktijk komen in Duitsland ~ in tegenstelling tot in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk ~ vaste~bedragenregelingen het meest voor~i~ Bij deze
regelingen wordt bij wijze van pensioen een van tevoren vastgelegd bedrag
uitbetaaldt Vaak wordt een vast bedrag per dienstjaar toegezegdt Een dergelijke
regeling kan bijvoorbeeld voorzien in een pensioen van S DM per dienstjaan heeft
de werknemer dan bij deze werkgever ZOjaar pensioen opgebouwd~ dan ontvangt hij
na zijn bSe een pensioen van lOO DM per maand~ In dergelijke regelingen wordt de
pensioenaanspraak niet~ zoals in loonafhankelijke regelingen automatisch gebeurt~
aangepast aan de hoogte van het salaris~ Evenmin worden eenmaal verworven
pensioenaanspraken tot aan de pensioendatum geïndexeerd conform de algemene
loonontwikkeling of de ontwikkeling van de prijzen~

Inkomensafhankelijke regelingen komen minder voor dan vaste bedragen~
regelingen~ Zij houden meestal geen rekening met de hoogte van de wettelijke
pensioenuitkering~ Bij regelingen die uitgaan van het laatstverdiende salaris wordt
per dienstjaar een percentage van het laatstverdiende salaris toegezegdt Een
werkgever kan bijvoorbeeld een pensioen toezeggen van O ~S procent per dienstjaar~
na ~IO dienstjaren heeft de werknemer dan recht op een pensioen van lZ qo van zijn
laatstverdiende inkomen~ Ook middelloonregelingen komen voor in dat geval wordt
per dienstjaar een percentage toegezegd van het in dat jaar verdiende salarist
Loongerelateerde pensioenregelingen die wel rekening houden met de wettelijke
uitkering uit de Rentenversicherung komen wel voor~ maar overwegend bij grote
ondernemingen~ banken en verzekeringsmaatschappijent~g In deze regelingen wordt
bijvoorbeeld een pensioen toegezegd van M qo van het laatstverdiende loon inclusief
de wettelijke pensioenuitkeringt In deze regelingen wordt de wettelijke uitkering

~S Ubelhack ~Die betriebliche Altersversorgungj~ aant ~ Z S g~ niet te verwarren met wachtperioden
~Vorschaltzeiten~ en verwervingsperioden ~Unverfallbarkeitszeitenj die vervuld moeten zijn
voor toetreding tot de pensioenregeling resp~ de verwerving van pensioenrechtea Zie over dit
onderscheid hoofdstuk I

I b Ubelhack ~Die betriebliche Altersversorgung~~ aant ~ Zql
T~ Al ontbreken recente statistische gegevens hierover~ Uit een onderzoek uit MS blijktdat meer

dan de helft van de werknemers in dat jaar deelnam in een vaste~bedragenregeliqgt Een
onderzoek uit lgHg in Beieren bevestigt dat vaste~bedragenregelingen het meest vodtkomen~
Zie Ubelhack ~Die betriebliche Altersversorgungj~ aant ~ ZSS en ZbZt Vgl ~ ook Ahrend óa
Fdrster IIIZ ~ p ~ l~aZtl~aa~ Ahrend Sc RbBler IgHb~ p ~ S~ Fárster IgIZ ~ p ~ l lS ~ etvtt

~ H ~belhaek ~Die betriebliche Altersversorgung~~ aantt MI

go



aangevuld met een aanvullende pensioenuitkering tot ~ Oqo van het laatstverdiende
loon~

In WW ontvingen gepensioneerden gemiddeld een pensioen van SbS DM per
maand bovenop hun wettelijke pensioenuitkeringt De onderlinge verschillen zijn
echter aanzienlijkt meer dan ~Oqo van de gepensioneerden ontving in lggO een
pensioen van minder dan ZOO DM per maand~ slechts ongeveer lS olo had een
pensioen van meer dan IOOO DM per maand~T~ Aanvullende pensioenregelingen zijn
in Duitsland vooral van belang voor werknemers in de hogere inkomensregionen~ De
uitgaven ten behoeve van bovenwettelijke pensioenvoorzieningen bedragen niet meer
dan ongeveer S tot lO oIo van van de uitgaven ten behoeve van de wettelijke
pensioenvoorziening in Duitsland~ in lggS werd IS miljard DM uitgegeven aan
bovenwettelijke pensioenuitkeringen~ en Z ~ O miljard aan uitkeringen uit de
Rentenversicherung~go De verwachting is echter dat de rol van aanvullende
pensioenregelingen in de toekomst zal worden versterkt~

Sta Mobiliteit en pensioenverlies in Duitsland

Van oudsher hadden werknemers in Duitsland meestal uitsluitend recht op
ouderdomspensioen als de arbeidsverhouding had geduurd tot aan de pensioeng~
erechtigde leeftijd~ Aanspraken op pensioen werden uitsluitend voorwaardelijk
toegekend~ Als de werknemer ontslag nam vervielen zijn pensioenaanspraken~ ook
als hij lange tijd voor de onderneming had gewerktt De discussie over het vervallen
van pensioenrechten bij ontslag werd voor het eerst aangezwengeld in het midden
van dejaren zestig~ toen de Sozialenquete~Kommission constateerde dat de mobiliteit
van werknemers erdoor werd gehinderdY Het behoud van pensioenaanspraken was
niet wettelijk geregeld en de rechtspraak stond toe dat pensioenaanspraken bij ontslag
vervielen~ hoewel het in de praktijk niet ongebruikelijk was dat opgebouwde
pensioenrechten in ieder geval gedeeltelijk behouden bleven bij een ontslagtSZ
Overigens waren de problemen rond het behoud van pensioenrechten niet de enige
tekortkomingen in het toenmalige aanvullende pensioenstelseL ook de gebrekkige
bescherming van pensioenrechten bij insolventie van de werkgever als gevolg van het
feit dat pensioengelden niet buiten de onderneming gebracht hoeven te worden en het
koopkrachtverlies van de lopende pensioenuitkeringen werden gezien als gebreken
van het toenmalige systeemY Aanvankelijk had de Bondsregering het plan om de
problemen rond het behoud van aanspraken op te lossen door in de belastingwetge~
ving voorwaarden op te nemen met betrekking tot het behoud van pensioenaanspra~

~I Heppt llgSt p ~ lSg~ Beyer lrJrJa~ p ~ bSq ~
So Beyer Mat p ~ bSat zie ook Schmtihl lgSb ~ p~ ZbOt Dat wordt overigens voor een deel

veroorzaakt door het feit dat veel aanvullende pensioenvoorzieningen dateren uit de jaren
zeventig~ Veel gepensioneerden van nu hebben dan ook geen of slechts een gering aanvullend
pensioen opgebouwdt

SI Bericht der Sozialenquete~Kommissiont Soziale Sicherung in der Bundesrepublik
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ken Gaandeweg gingen er echter stemmen op voor een aparte arbeidsrechtelijke
regelingt~ Bovendien deed het Bundesarbeitsgericht in l M een zeer belangrijke
uitspraakt het bepaalde dat een werknemer die meer dan ZO jaar verbonden was
geweest aan een bedrijf~ en waarvan de arbeidsverhouding voortijdig eindigde~ zijn
aanspraak op pensioen diende te behoudentgs De aanspraak op pensioen valt te
beschouwen als een top eigendom gelijkend rechC ~eigentums~hnliches rechtj dat
door de grondwet beschermd wordttgb Daarmee legde de rechtspraak de eerste
grenzen bij het voorwaardelijk toekennen van pensioenrechten~ In de loop van l M
werd een wetsontwerp ingediend~ dat eind lg~~l werd ingevoerdt de huidige Gesetz
zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung ~Betriebsrentengesetz~~ Deze
wettelijke regeling bevat geen alomvattende regeling~ en is sindsdien nader ingevuld
en uitgelegd door de rechtspraak~

In hoofdlijnen bepaalt de Betriebsrentengesetz in artikel l~ dat de werknemer
onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen verwerft als hij tenminste S S jaar oud is
en tenminste lO jaar heeft deelgenomen in de pensioenregeling~ dan wel gedurende
l l jaar voor de onderneming gewerkt heeft en tenminste S jaar heeft deelgenomen
in de pensioenregeling~ In artikel l van de Betriebsrentengesetz wordt voorgeschre~
ven op welke wijze een verworven aanspraak op pensioen berekend moet worden~
De artikelen S en I van de Betriebsrentengesetz bevatten beperkte regelingen voor
de afkoop en de overname van pensioenaanspraken door een andere rechtspersoon~

In vergelijking met de pensioenstelsels in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk kent men in Duitsland bijzonder lange verwervingsperioden~ Dit valt voor
een belangrijk deel te verklaren uit het feit~ dat in Duitsland pensioen naar de
heersende opvatting een beloning is voor aan het bedrijf betoonde trouw ~Betrieb~
streuej~ Artikel l van de Betriebsrentengesetz vormt de weerspiegeling van deze
opvatting~ die afwijkt van de heersende opvattingen in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk over het rechtskarakter van pensioen Pensioen is niet zozeer een beloning
voor de arbeid als zodanig~ maar voor het langdurig verrichten van arbeid voor de
ondernemingt Overigens is daarbij het enkele verrichten van arbeid voor de
onderneming op zichzelf niet voldoendet De wet eist bovendien~ dat de werknemer
in ieder geval gedurende een aantal jaren ~hetzij lO jaar~ hetzij S jaar~ in een voor
hem geldende pensioenregeling moet hebben deelgenoment Een pensioenvoorziening
is daarmee niet zonder meer een tegenprestatie voor de arbeid die de werknemer bij

Sa ABA WIJ~ p~ Ib~ZO~ Fenge lM~ p ~ l lS ~
SS BAG lO maart lM~ S AZR Mn I~ DB lg~lZ p ~ laSb~
Sri BAG lO maart I M t S AZR MI~M~ DB M Z pt l I Sb~ in dit verband zijn ook van belang~

BGH ~juli lgHb ~ II ZR ZSSISS~ BAG ZO januari W~ S AZR SO SISSi BverfG lO maart IISSI
l BvR IIISIHb en gISW ~ BAG ZQ januari lgSgt S AZR SIgISS ~ De rechtspraak van het
Bundesarbeitsgericht ten aanzien van de verwerving van onvoorwaardelijke aanspraken op
pensioen is ook nu nog van belang ten aanzien van arbeidsverhoudingen die zijn verbroken
vóór de datum van inwerkingtreding van de BetrAVG~ De jurisprudentiële regeling luidt als
volge de pensioenaanspraak van een werknemer die ZO jaar verbonden is geweest aan een
onderneming~ en waarvan de arbeidsverhouding wordt beëindigd voor het bereiken van de bS~
jarige leeftijd blijft behouden~ Is de arbeidsverhouding verbroken tussen l januari IIbl en IO
maart lM dan is tevens vereist~ dat de werknemer uitdrukkelijk te kennen heeft gegeven dat
hij wil dat de pensioenaanspraak behouden blijft ~ Bij een ontslag tussen lO maart IM en ZZ
december l Wa ~de datum van inwerkingtreding van de BetrAVG~ is een ZOJarige verbon~
denheid aan de onderneming voldoende~
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het bedrijf verricht heeft~ maar een beloning voor de periode waarin de werknemer
in afwachting van een latere pensioenuitkering voor de werkgever heeft gewerktt De
enkele verbondenheid aan de onderneming is nooit voldoende~ Dit uitgangspunt is
ingegeven door de vrees~ dat werkgevers anders niet meer bereid zouden zijn om een
werknemer die lange tijd bij een bedrijf gewerkt heeft een pensioentoezegging te
doen~ omdat de daaruit voortvloeiende pensioenaanspraak meteen onvoorwaardelijk
zouden worden verworvenY

StS Bescherming van pensioenrechten van mobiele werknemers

S ~ Stl De verwerving van onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen

St St L I Toetreding tot pensioenregelingen

In de praktijk wordt het doen van een pensioentoezegging vaak afhankelijk gemaakt
van bepaalde voorwaarden~ zoals het bereiken van een bepaalde leeftijd of het
vervullen van een minimale diensttijd~gg Dit is op zichzelf niet verboden Voor een
werknemer is het verkrijgen van een pensioentoezegging onder opschortende
voorwaarde echter problematisch~ het gevaar bestaat immers~ dat de werkgever
zodanige voorwaarden stelt dat de werknemer in de praktijk de bescherming
ontnomen wordt die de wettelijke regeling met betrekking tot het behoud van
pensioenaanspraken van artikel l van de Betriebsrentengesetz hem biedt~ Aangezien
artikel l ook al niet bepaald lichte eisen stelt aan de verwerving van pensioenrechten
is een opeenstapeling van een lange wachtperiode en een lange verwervingsperiode
wel bijzonder strengt

Het Bundesarbeitsgericht heeft dit in een serie uitspraken proberen op te lossen~
In een uitspraak uit lgTY heeft het Bundesarbeitsgerichtshof voor het eerst bepaald~
dat de werknemer als hem een pensioentoezegging onder opschortende voorwaarde
is gedaan~ hij een aanspraakop een pensioentoezegging verkrijgt~ Deze aanspraak
wordt als pensioentoezegging in de zin van artikel l van de Betriebsrentengesetz
beschouwd als de iversterking~ van deze aanspraak tot een volledig recht uitsluitend
van het voortbestaan van de arbeidsverhouding en het intreden van het verzekerd
risico afhangtt In zulke gevallen is de eigenlijke pensioentoezegging alleen nog een
formaliteitt zodra de werknemer een bepaalde leeftijd heeft bereikt of een bepaalde

u Vgl ~ Blomeyer óc Otto IJHg~ aant~ JO e~vtt en n e~vt het Bundesarbeitsgericht daarentegen
achtte in haar uitspraak uit l W Z een verbondenheid aan de onderneming van ZO jaar
voldoendet In deze jurisprudentie werd niet de eis gesteld~ dat de werknemer tevens een aantal
jaren in de pensioenregeling had deelgenomen~

HH Háfert Reiners Bz Wust ~Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung n~ aant~
IJ SS~ Men kan in theorie twee soorten voorwaarden onderscheiden~ Een werkgever kan het
doen van een pensioentoezegging laten afhangen van het bereiken van een bepaalde vooraf niet
gegarandeerde functie binnen het bedrijf~ Bij een dergelijke~ op de status van de werknemer
betrekking hebbende voorwaarde is de vervulling van de voorwaarde afhankelijk van een
beslissing van de werkgever~ De vervulling van tijdgebonden voorwaarden ~Vorschaltzeitenj~
zoals het bereiken van een bepaalde leeftijdt is niet afhankelijk van een beslissing van de
werkgevert maar geschiedt enkel door het verstrijken van de tijdt
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penode in dienst is~ volgt de daadwerkelijke pensioentoezegging automatischt Voor
deze gevallen heeft het BAG bepaald~ dat de verwervingstermijn uit artikel l van de
Betriebsrentengesetz begint te lopen vanaf het moment dat de aanspraak op een
pensioentoezegging wordt verleend~ en niet pas vanaf het moment dat de voorwaarde
wordt vervuld~ Als de werkgever echter nog ruimte overblijft om te beslissen of de
voorwaarde al dan niet is vervuld~ ~bijvoorbeeld als de pensioentoezegging is
verbonden aan het bereiken van een bepaalde functie in het bedrijO~ dan begint de
termijn pas te lopen vanaf het moment dat de voorwaarde is vervulV~ De tijd die de
werknemer gewerkt heeft bij het bedrijf telt natuurlijk wel mee als verbondenheid aan
de onderneming~ en het is in dat geval wel mogelijk dat zijn pensioenrechten bij een
ontslag behouden moeten blijven op grond van de tweede~ alternatieve voorwaarde
van artikel l van de Betriebsrentengesetz ~lZ jaar verbondenheid aan de onderneming
en S jaar deelname in pensioenregelingj~

StS~ ltZ Het behoud van aanspraken na beëindiging van de deelname

Het eerste lid van artikel l van de Betriebsrentengesetz bevat de voorwaarden
waaronder aanspraken op pensioen kunnen worden toegezegdt Het artikel bepaalt dat
een werknemer zijn aanspraak op pensioen behoudt als zijn arbeidsverhouding wordt
beëindigd voor het intreden van het verzekerd risico~ voor zover~
lt de werknemer de leeftijd van S S jaar bereikt heeft~ en
Zt ofwel de werknemer gedurende een periode van lO jaar heeft deelgenomen in een
voor hem geldende pensioenregeling~
~it ofwel de werknemer gedurende lZ jaar aan de onderneming verbonden is geweest
en gedurende S jaar heeft deelgenomen in een voor hem geldende pensioenregeling~~
De tweede en derde voorwaarde staan naast elkaar~ Als een werknemer bij zijn
ontslag minder dan lO jaar heeft deelgenomen in een pensioenregeling~ maar wel l Z
jaar aan de onderneming verbonden is geweest en S jaar heeft deelgenomen in een
pensioenregeling moet zijn aanspraak bij een ontslag behouden blijvent De in de wet
genoemde voorwaarden staan bekend als tUnverfallbarkeitsvoraussetzungenft

Het eerste lid van artikel l heeft alleen betrekking op de tDirektzusage~ ~ Voor
het behoud van aanspraken op pensioen zijn de voorwaarden in het eerste lid van
artikel l echter van overeenkomstige toepassing verklaard op de overige vormen van
pensioenvoorzieningen ~de Direktversicherung~ Pensionskasse en Unterstiitzungskas~
sej~ De bepaling betreft verder alle soorten prestaties ~ouderdomspensioen~
nabestaandenpensioen en invaliditeitspensioen~ waarin de pensioenregeling in
kwestie voorziett

De wettelijke voorschriften met betrekking tot het behoud van pensioenaanspra~
ken hebben het karakter van een minimumregeling~ Artikel l I ~ derde lid van de

Hg BAG ~ juli lgTh S AZR Snltlb~ H~fert Reiners Sc Wust ~Gesetz zur Verbesserung der
betrieblichen Altersversorgung n~ aant ~ I J HO~I S SIt
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Betriebsrentengesetz bepaalt~ dat van de wettelijke voorschriften in artikel l niet ten
nadele van de werknemer afgeweken kan wordent Het staat partijen echter vrij een
gunstiger regeling te treffen~ Een dergelijke overeenkomst tussen werkgever en
werknemer kan bijvoorbeeld voorzien in kortere termijnen dan de wet voorschrijft~
Ook is het mogelijk~ dat de werknemer een hogere aanspraak op pensioen kan
behouden dan strikt volgens de wet is vereistt~~

In verschillende andere bepalingen van de Betriebsrentengesetz wordt
aangeknoopt bij de wettelijke vereisten voor het behoud van pensioenaanspraken in
artikel l ~ Zo vallen onder de insolventieverzekering alleen die pensioenaanspraken
die krachtens artikel l onvoorwaardelijk zijn gewordent De wetgever wilde de
bescherming die van de insolventieverzekering uitgaat beperken tot rechten die
volgens de wet behouden moeten blijven~ ongeacht een andersluidende overeenkomst
tussen werkgever en werknemer~ om misbruik van de insolventieverzekering te
voorkomen~~l

Voor de toepassing van de voorschriften in de Betriebsrentengesetz is het niet
van belang op welke wijze of om welke reden de arbeidsovereenkomst wordt
beëindigdt Verder doet het er niet toe wie de arbeidsovereenkomst beëindigtt~~ Bij
zeer ernstig wangedrag van de werknemer geldt artikel l eveneens~ de werkgever kan
onder bepaalde omstandigheden echter nog niet onvoorwaardelijk geworden
aanspraken herroepen~ bijvoorbeeld bij ernstig wangedrag van de werknemer
~~Treuepflichtverletzung~~t In dergelijke ~zelden voorkomendej gevallen wordt de
termijn niet vervuld en vervallen de pensioenaansprakent~a

Voor de verwerving van onvoorwaardelijke aanspraken op pensioen is in de
eerste plaats vereist dat de werknemer S S jaar oud ist Deze leeftijdsgrens is onder
meer ingegeven door het idee dat jonge werknemers voor hun SSe meestal nog niet
veel pensioenaanspraken hebben opgebouwdt De werknemer heeft verder nog
voldoende arbeidsjaren voor zich~ waarin alsnog een bevredigende pensioenvoorzie~
ning kan worden opgebouwdY

Tweede vereiste is dat de werknemer minstens lO jaar heeft deelgenomen in
een voor hem geldende pensioenregelingt De aanvang~ het verloop en het eind van
de termijn van lOjaar is in de Betriebsrentengesetz niet uitdrukkelijk geregeld~ Vanaf
welk tijdstip deze termijn begint te lopen~ hangt mede af van de wijze van totstandko~
ming van de pensioenvoorzieningt Algemeen uitgangspunt is het algemene
overeenkomstenrecht~ De looptijd van de termijn begint in principe met het doen van
de pensioentoezegging door de werkgever en de aanvaarding van dit aanbod door de
werknemert Bij een collectieve pensioenvoorziening betekent dit~ dat de termijn
doorgaans begint te lopen op het moment dat de collectieve voorziening van kracht
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wordt of de werknemer zijn werkzaamheden voor de onderneming begint~~ Over het
algemeen hangt het begin van de deelname in de pensioenregeling dan ook nauw
samen met het begin van de verbondenheid aan de ondernemingtg~ Een beëindiging
van de arbeidsverhouding als de termijn van lOjaar nog niet is vervuld betekent het

verval van de opgebouwde pensioenaanspraken~ Zelfs als de werknemer op een later
tijdstip opnieuw door de werkgever in dienst wordt genomen~ moet de termijn van

lO jaar in beginsel weer geheel doorlopen worden gg Een verandering van de inhoud
van de pensioentoezegging onderbreekt het verloop van de termijn echter in beginsel

niet~
Bij een tijdelijke onderbreking van de werkzaamheden voor de onderneming~

zoals bijvoorbeeld bij ziekte~ blijft de verbondenheid aan de onderneming bestaan~
Alleen bij een verbreking van de arbeidsverhouding komt ook de verbondenheid aan

de onderneming tot een eindei zou de werknemer opnieuw in dienst worden
genomen~ dan telt de eerdere periode van verbondenheid aan de onderneming niet

meer mee voor de in artikel l van de Betriebsrentengesetz genoemde termijnen~ Het

is echter wel mogelijk dat werkgever en werknemer overeenkomen dat de eerdere
periode van verbondenheid aan de onderneming~ bij wijze van toerekening van
eerdere dienstjaren~ bij de tweede periode van verbondenheid aan de onderneming
wordt geteldt~~

Als alternatief voor het vereiste dat de werknemer lO jaar in de pensioenrege~
ling heeft deelgenomen kan de werknemer ook onvoorwaardelijke aanspraken op
pensioen verwerven als hij gedurende lZ jaar verbonden is geweest aan de
onderneming~ en tenminste gedurende S jaar heeft deelgenomen in een voor hem
geldende pensioenregelingt Deze tweede~ alternatieve voorwaarde heeft in de praktijk

vooral praktische betekenis als een nieuwe pensioenregeling wordt ingevoerd~ of als

op grond van een overeenkomst of de wet dienstjaren bij een andere werkgever
moeten worden beschouwd als perioden van verbondenheid aan de onderneming ffie
benedenjt De werknemer moet echter altijd ten minste S jaar hebben deelgenomen
in de pensioenregeling van de werkgever om te verhinderen dat pensioenaanspraken~
bijvoorbeeld door het toerekenen van eerdere dienstjaren~ onmiddellijk onvoorwaar~

delijk worden verworven~~

Voorwaarden voor het recht op uitkering ~Wartezeitenj
Naast het feit dat men het doen van een pensioentoezegging en de verwerving van

pensioenrechten kan verbinden aan bepaalde voorwaarden kunnen ook voorwaarden

gb Bij de invoering van een nieuwe collectieve pensioenvoorziening begint de looptijd van de

termijn in de regel bij de bekendmaking van de Gesamtzusage van de werkgevert en de

afsluiting of het overeengekomen tijdstip van inwerkingtreding van de Betriebsvereinbarung
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zijn verbonden aan het recht op een uitkering~ Zo kunnen eisen worden gesteld aan
de duur van de deelname in de pensioenregeling ~Wartezeiten~ voor het recht op
uitkeringt Een dergelijke wachttijd moet worden onderscheiden van de termijnen die
in artikel l van de Betriebsrentengesetz worden genoemd~ Ook bij een relatief korte
~WartezeiC ~van bijvoorbeeld l jaarj blijft een aanspraak op pensioen bij ontslag
alleen behouden als de termijn van lO jaar deelname in de pensioenregeling is
vervuld~ Andersom~ als de werkgever een lange tWartezeitl voorschrijft ~van lOjaar
of meer~~ moet bij ontslag de opgebouwde aanspraak op pensioen behouden blijven~
en bepaalt de wet bovendien~ dat deze wachttijd ook vervuld kan worden na
beëindiging van de werkzaamheden bij de onderneming~ in zoverre de vervulling van
de wachttijd bij een verder verblijf van de werknemer in dienst van de werkgever tot
aan de pensionering ook mogelijk zou zijn geweestt

Samentelling van tijdvakken
In de praktijk komt het voor dat dienstjaren~ die de werknemer bij een andere
werkgever heeft doorgebracht~ hetzij op grond van overeenkomst~ hetzij op grond van
de wet in aanmerking worden genomen bij de opbouw van rechten op pensioen~
Samentelling van verschillende tijdvakken van verzekering in een aanvullende
pensioenregeling op basis van overeenkomst komt vooral voor binnen concernver~
bandt~ol Daarnaast schrijven enkele wetten voor~ dat bepaalde perioden in aanmerking
moeten worden genomen bij de bepaling van de duur van de verbondenheid aan de
ondernemingt Het gaat daarbij onder meer om perioden waarin men wettelijk
verplicht is om bepaalde werkzaamheden te verrichten ~bijvt militaire dienstj~ waarin
men om een andere reden ~bijv~ moederschapj tijdelijk geen arbeid kan verrichten~
of waarin men vrijwillig in het algemeen belang bepaalde werkzaamheden heeft
verricht ~bijv~ lidmaatschap van de Bondsdagjt~ Dergelijke tijdvakken kunnen op
verschillende manieren in acht worden genomen~ Ze kunnen bijvoorbeeld een rol
spelen bij de berekening van de hoogte van de aanspraken op pensioen~ Maar ook
kunnen deze eerdere dienstjaren in aanmerking worden genomen als perioden van
verbondenheid aan het bedrijf~ opdat de aanspraken die de werknemer opbouwt dan
eerder onvoorwaardelijk worden verworven~~ De bedoeling is~ dat op deze manier
het bij de wisseling van arbeidsplaats optredende verlies van in een eerdere
arbeidsverhouding opgebouwde ~maar vervallenj aanspraken op pensioen gecompen~
seerd wordtt

Zoals hierboven al is aangegeven is een overeenkomst waarbij ten gunste van
de werknemer wordt afgeweken van de wet zonder meer geldigt Aanspraken die bij
ontslag uitsluitend behouden blijven op grond van een overeenkomst en niet op grond
van de wet vallen in beginsel echter niet onder de wettelijke insolventieverzekering~
omdat onder deze verzekering uitsluitend pensioenrechten vallen die zijn verworven
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nadat aan de wettelijke termijnen van artikel l van de Betriebsrentengesetz is
voldaan~ Het Bundesarbeitsgericht heeft niettemin op dit uitgangspunt een
belangrijke uitzondering toegelaten~os~ als de werknemer gedurende een eerder
tijdvak bij de vorige werkgever heeft deelgenomen in een pensioenregeling~ en
aansluitend in dienst is getreden bij de nieuwe werkgever die heeft beloofd deze
eerdere dienstjaren in acht te nemen~ worden ook de eerdere dienstjaren beschouwd
als verbondenheid aan de onderneming in de zin van artikel l van de Betriebsrentengt
esetzt Dat betekent dat deze eerdere dienstjaren wel meetellen voor het voldoen aan
de wettelijke verwervingsperiode~ en dus onder de insolventieverzekering vallent Het
motief voor deze rechtspraak van het Bundesarbeitsgericht is dat men een in
afwachting van een pensioen betoonde trouw aan een bedrijf niet zonder vergoeding
wil laten~ als de opvolgende werkgever heeft laten weten deze dienstjaren in ieder
geval wel te willen honorerent In dit specifieke geval beïnvloedt een overeenkomst
tussen werkgever en werknemer de toepasselijkheid van de insolventieverzekering~

Recente ontwikkelingen
Ondanks de mogelijkheden om met de werkgever gunstiger regelingen te treffen
~hetgeen eigenlijk alleen voor een bovenlaag van goedbetaalde werknemers een reële
mogelijkheid is~ is de Duitse wettelijke regeling met betrekking tot het behoud van
pensioenaanspraken voor werknemers zonder meer een stuk minder voordelig dan
in Nederland en het Verenigd Koninkrijkt Veel meer dan in deze landen vormen
bedrijfspensioenvoorzieningen in Duitsland inderdaad nog een ~ gouden teugel ~ om
de werknemer aan het bedrijf te bindent Dit valt te verklaren uit het feit~ dat in
Duitsland pensioen wordt gezien als een beloning voor ~ Betriebstreuef ~ Het lijkt er
inderdaad op ~ dat aanvullende pensioenvoorzieningen in Duitsland een bindend
effect hebbent Uit een onderzoek uit IgIS onder werknemers met uitzicht op een
pensioen die in lggZ ontslag namen of ontslagen werden~ ~ blijkt dat van alle
werknemers die geen recht op pensioen hadden behouden nog geen ZSqo langer dan
S jaar in dienst wast Verreweg de meeste werknemers~ bijna S J qo~ waren nog geen
S jaar in dienst ~ Het is mogelijk dat hoe langer werknemers in dienst zijn ~ hoe vaker
ze bereid zullen zijn om de termijn van tien jaar vol te maken met het oog op het
behoud van hun pensioenaanspraken ~ Zou men echter de termijn in de wet van lO
jaar naar bijvoorbeeld S jaar verlagen ~ dan zou nog altijd ~ Sqo van de werknemers bij
een ontslag hun pensioenrechten verliezent

loS BAG S maart MS~ S AZR IIM~ aan de volgende vereisten moet zijn voldaant
t de pensioentoezegging moet uitdrukkelijk of stilzwijgend aangeven dat ~bepaalde~ dienstj aren
bij een eerdere werkgever meetellen voor het voldoen aan de wettelijke verwe rv ingsperiode~
~ de in aanmerking genomen dienstj aren moeten direct aansluiten op het dienstverband bij de
huidige werkgever
~ de in aanmerking genomen dienstjaren moeten tot aan het einde van de vorige
dienstbetrekking vergezeld zijn geweest van een pensioentoezeggingi
~ de bij de vo ri ge werkgever opgebouwde pensioenaanspraken mogen nog niet
onvoorwa ardelijk zijn verworv en~
t ook de nieuwe werkgever moet direct bij het begin van het dienstverband een
pensioentoezegging hebben gedaan~
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De lange verwervingstermijnen in Duitsland staan onder druk~ Binnen de
Europese Unie steken de lange verwervingsperioden van Duitsland~ tezamen met die
van Luxemburg en Oostenrijk~ ongunstig af bij soortgelijke termijnen in de andere
lidstaten~ en dit is ongunstig voor de ~internationale~ arbeidsmobiliteitt Binnen de
burelen van de Europese Commissie hebben conceptvoorstellen voor een richtlijn
gecirculeerd~ die onder meer een voorstel bevatten voor de verkorting ~ op termijn ~
van de verwervingsperioden tot maximaal S jaar voor werknemers die binnen de
Europese Unie migreren~ Dit voorstel heeft het mede vanwege tegenstand van
Duitsland niet gehaald~~ Verlaging van de verwervingstermijnen stuitte op heftig
verzet van werkgeverszijde~~oa Het voornaamste bezwaar was de angst dat de stijging
van de kosten die een verlaging van de in de wet genoemde termijnen met zich zou
brengen werkgevers ertoe zou brengen om nieuwe weerknemers niet meer op te
nemen in bestaande pensioenvoorzieningen~ Werkgevers zouden zeker niet meer
genegen zijn om een aanvullende pensioenregeling te treffen als ze die nog niet
haddent Op die manier zou de verspreiding van aanvullende pensioenvoorzieningen
verder stagneren of zelfs teruglopen~ De beslissing tot het treffen van een aanvullen~
de pensioenvoorziening is immers een vrijwilligei strengere regelgeving zou~ zo werd
gevreesd~ leiden tot een ~verdere~ terugloop van het aantal pensioenvoorzieningent

Desalniettemin zijn er~ buiten de bevordering van het vrij verkeer van
werknemers in de Europese Unie~ goede argumenten voor verkorting van de
verwervingsperiodent Inmiddels staan de lange verwervingsperioden nu ook in
Duitsland zelf onder druk~ Bij het voorstel voor hervorming van de Rentenversiche~
rung in llg~ werden tegelijkertijd eveneens enkele voorstellen gedaan voor de
wijziging van de Betriebsrentengesetzt~~ Een van de voorstellen was om de
verwervingsperiode in artikel l van de Betriebsrentengesetz ~ met een overgangsperi~
ode ~ te verkorten naar S jaar~~ De huidige leeftijd van SS jaar zou verlaagd moeten
worden naar SO jaart Volgens de toelichting bij dit voorsteV~

Itfbrdert fdie Regelungl im Interesse der Volkswirtschaft die Mobilitíit des
Produktionsfaktors rrArbeittl~ st~rkt das Prinzip der Freiziigigkeit fiir Arbeit~
nehmer und tr~gt insgesamt der st~rkeren und erwunschten Mobilit~t im
Arbeitsleben angemessen Rechnungt Mit der Neuregelung wird auch der
Anschluss an das Europ~ische Fristenniveau erreichtttt

Een verdere reden voor het voorstel lag in de ~mogelijk~ indirect discriminerende
werking van deze voorwaarden voor vrouwent

Het voorstel tot verkorting van de verwervingsperioden en de verlaging van de
leeftijdseis werd echter ingetrokken omdat fiscale ondersteuning van dit voorstel
vooralsnog niet behaald kon wordent De leeftijdsgrens van S O jaar in het belasting~
recht~ zou bij aanneming van dit voorstel eveneens verlaagd of zelfs afgeschaft
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moeten worden~ om ondernemingen in staat te stellen om al voor het dertigste
levensjaar belastingvrij pensioenreserveringen te makentttj Een dergelijke verruiming
van de fiscale mogelijkheden om pensioenreserveringen te maken zou de staat ZOO
miljoen D~mark kostett~ Desalniettemin was er in de Bundestag brede overeenstem~
ming over het feit dat de verwervingsperioden op dit moment te lang zijn~ en blijft
het thema op de politieke agenda~~ Daarmee lijken de lange verwervingsperioden
in Duitsland hun langste tijd gehad te hebben De regering~Schrbder heeft aangekon~
digd het aanvullende pensioenstelsel te willen vernieuwen~ ~ tb Aangezien de SPD en
de Groenen voorstander zijn van verkorting van de verwervingsperioden is het goed
mogelijk dat deze regering een en ander zal doorzetten~

StS~ IJ De berekening van verworven pensioenaanspraken

Artikel l van de Betriebsrentengesetz bepaalt op welke wijze de aanspraak op
pensioen bij ontslag berekend moet worden De hoofdregel is dat onvervalbare
pensioenaanspraken Ipro rata temporis berekend moeten worden Deze berekenings~
wijze is dwingend voorgeschreven~ tenzij een gunstiger regeling wordt getroffent Als
de pensioenvoorziening wordt uitgevoerd via een Direktversicherung of een
Pensionskasse is onder bepaalde voorwaarden een afwijkende berekeningsmethode
toegestaant

De evenredige berekeningswijze betreft in principe alleen het door de
werkgever gefinancierde deel van de pensioenaanspraak~ Als ook sprake is van een
gedeeltelijke financiering door de werknemer ~bijv~ bij Direktversicherung of
Pensionskasse~~ dan is het door de werknemer zelf gefinancierde deel van de
pensioenaanspraak niet onderworpen aan het berekeningsvoorschriftt

De hoogte van de pensioenaanspraak moet worden berekend door de
verhouding tussen het aantal jaren dat de werknemer verbonden geweest zou kunnen
zijn aan de onderneming tot aan de pensioendatum~ en het aantal jaren dat de
werknemer feitelijk verbonden is geweest aan de onderneming~ te vermenigvuldigen
met het fictieve pensioen dat de werknemer bereikt zou kunnen hebben als hij tot aan
de pensioendatum zou hebben deelgenomen in de pensioenregeling~~ Uitgangspunt
daarbij is de pensioenregeling zoals die geldt op het moment van ontslag~ Is de
regeling inkomensafhankelijk~ dan moet worden uitgegaan van het salaris op het
tijdstip van ontslag~ Bevat de pensioenregeling een bepaling met betrekking tot het
in aanmerking nemen van eerdere dienstjaren~ dan moeten deze eerdere dienstjaren

zowel bij de berekening van de fictieve aanspraak op pensioen als bij de berekening
van de verhouding tussen de werkelijke en fictieve diensttijd meegerekend worden~
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Voorbeeld~
Uitgaande van een pensioenregeling die een vast bedrag toekent van S DM per
dienstjaar~ en een vaste pensioenleeftijd van bS jaar~ moet het pensioenrecht van een
werknemer~ die op zijn ZSe bij de werkgever in dienst is getreden en op zijn QSe de
arbeidsverhouding met de werkgever beëindigt als volgt worden berekendI de
werknemer is ZO jaarverbonden geweest aan de onderneming~ maar had QO jaar
verbonden kunnen zijn geweest aan de ondernemingt De verhouding tussen de
daadwerkelijke en de mogelijke verbondenheid aan de ondernemeing bedraagtdus

O~ S ~ Deze factor moet vermenigvuldigd worden met het pensioen dat de werknemer

had kunnen bereiken als hij tot aan zijn bSe aan de onderneming verbonden zou zijn

gebleven~ te weten ZOO DM ~QO x S DMj~ Zijn aanspraakop pensioen bedraagtdus

O~ S x ZOO w lOO DM~

S ~ StZ Geen wettelijke bescherming tegen inflatie

De Betriebsrentengesetz schrijft niet voor dat onvoorwaardelijk verworven
aanspraken op pensioen na een ontslag op enigerlei wijze aangepast moeten worden

aan de inflatiet Artikel lb van de Betriebsrentengesetz heeft uitsluitend betrekking

op de aanpassing van lopende uitkeringen aan de stijgende kosten van levensonder~
houd~~

Blijft een aanspraak op pensioen behouden~ dan zal de waarde van deze
aanspraak in de jaren tot aan de pensionering in veel gevallen fors dalen~ nu er geen
voorziening bestaat met betrekking tot de indexering van verworven pensioenaan~

spraken na ontslag~ Daarbij moet wel een nuancering worden gemaaktt In Duitsland

zijn de meeste pensioenregelingen vastebedragenregelingen~ De opgebouwde

pensioenaanspraken van actieve deelnemers worden in dergelijke regelingen ~ in
tegenstelling tot eindloonregelingen~ waar pensioenaanspraken tijdens de actieve
deelname automatisch meegroeien met de loonontwikkeling ~ evenmin geïndexeerd~
In tegenstelling tot in het Verenigd Koninkrijk en Nederland~ waar de meeste
pensioenregelingen eindloonregelingen zijn en de indexering van pensioenrechten
van gewezen deelnemers in belangrijke mate ingegeven is door het idee dat gewezen

deelnemers in dit opzicht niet ~veelj slechter af mogen zijn dan actieve deelnemers~

kan men niet zeggen dat gewezen deelnemers van vaste~bedragenregelingen slechter

af zijn of meer koopkrachtverlies lijden dan actieve deelnemers die ook niet meer

verkrijgen dan nominale~ vaste aanspraken op pensioen Van werkgeverszijde wordt

indexering van pensioenrechten verder ook afgewezen omdat de werkgever jegens

de werknemer geen ~Fursorgepflicht~ meer heeft nadat hij de onderneming heeft ver
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laten en geen bijdrage meer levert aan het welvaren van de onderneming~ Om deze
reden willen werkgevers gewezen deelnemers ook niet beter behandelen dan actieve
deelnemerst tzo

StSJAfkoop en overname van pensioenaanspraken

SJJ~ l Afkoop

In artikel S van de Betriebsrentengesetz is een regeling opgenomen met betrekking
tot de afkoop ~Abfindung~ van pensioenaanspraken~ Dit artikel is bij de hervorming
van de Rentenversicherung in lgWgewijzigd~~ Het artikel is van toepassing op
onvoorwaardelijke pensioenaanspraken~ uitsluitend vanaf het moment dat de
arbeidsverhouding beëindigd wordt~ Uit de strekking van het artikel valt af te leiden~
dat afkoop van deze aanspraken verboden is~ behoudens enkele~ in de wet genoemde
uitzonderingen~~ De strekking van het artikel is~ dat alleen fkleine~ pensioenen
kunnen worden afgekochtt Een aanspraak op een pensioenuitkering die niet hoger is
dan Zqo van de tmonatlichen Bezugsgrosse~ conform artikel IS vierde boek
Sozialgesetzbuch~ in WW corresponderend met een uitkering van rond de S ~ DM per
maand~ kunnen op verzoek van werkgever of werknemer zonder meer worden
afgekocht~ Daarnaast kunnen aanspraken tot ~qo van de ~monatlichen Bezugsgrossef
conform artikel IS vierde boek Sozialgesetzbuch~ in llW corresponderend met een
bedrag van l~~I DM per maand~ worden afgekocht indien het afkoopbedrag wordt
aangewend voor de betaling van extra bijdragen aan de wettelijke Rentenversiche~
rung of voor de opbouw van een pensioenaanspraak via een Direktversicherung of
een Pensionskasse~~ Deze laatste optie maakt het mogelijk de waarde van de
afgekochte aanspraak over te dragen naar de nieuwe werkgever~ mits deze een
pensioenvoorziening heeft die wordt uitgevoerd via een Direktversicherung of
Pensionskasse~

Daarnaast is afkoop mogelijk als de werknemer zich de premies ten behoeve
van de wettelijke Rentenversicherung terug heeft laten betalen~ Artikel ZlO van de
Rentenversicherung bepaalt dat bijdragen aan de wettelijke Rentenversicherung op
verzoek kunnen worden terugbetaald aan de betrokkene als deze niet verzekerings~
plichtig ~meerj is en niet het recht heeft zich vrijwillig te verzekerent Ook als de
betrokkene bij het bereiken van de bSJarige leeftijd~ of de nabestaanden bij het
overlijden van de verzekerde~ geen recht op pensioen hebben omdat de algemene
wachtperiode niet is vervuld~ kunnen op verzoek de betaalde bijdragen worden
vergoedt Vereist is wel~ dat sinds het einde van de verzekeringsplicht meer dan b
maanden zijn verstreken~ Deze bepaling is onder meer van belang voor personen die
de Bondsrepubliek voor lange tijd of definitief verlatew voor hen bestaat de
mogelijkheid om de premies ten behoeve van het wettelijk pensioen terug te
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vorderent De Betriebsrentengesetz koppelt daaraan de mogelijkheid~ om aanspraken
op een aanvullend pensioen af te kopen~ ~ la

Pensioenaanspraken die buiten het geldingsbereik van het artikel vallen zijn
verder zonder meer afkoopbaart Op de eerste plaats kunnen aanspraken die nog niet
voldoen aan de vereisten van artikel l van de Betriebsrentengesetz worden
afgekochtt~~s Hetzelfde geldt voor lopende uitkeringen~ Tijdens het bestaan van de
arbeidsverhouding kunnen zelfs aanspraken~ die inmiddels onvoorwaardelijk zijn
verworven worden afgekocht~~lb Het afkoopverbod van artikel S strekt zich verder
uitsluitend uit tot de aanspraak voorzover die volgens artikel l en Z van Betriebsren~
tengesetz behouden moet blijvent Heeft de werkgever bijvoorbeeld een aanspraak op
pensioen toegezegd die hoger is dan hetgeen is voorgeschreven in artikel l van
Betriebsrentengesetz~ dan mag het meerdere worden afgekocht~ Is een deel van de
pensioenaanspraak gebaseerd op bijdragen van de werknemer~ dan is dat deel
eveneensafkoopbaart

Na afkoop staat het de werknemer vrij om elders een vrijwillige pensioenverze~
kering af te sluiten~ of het geld op een andere wijze aan te wenden~ Voor afkoop is

wel altijd de toestemming van de werknemer vereistt De echtgenoot en kinderen
hebben slechts een afgeleid recht op pensioen~ en hun toestemming is daarom niet
vereist~~ Het afkoopbedrag moet berekend worden door de contante waarde van de
conform artikel l ~ eerste lid berekende pensioenaanspraak op het moment van de
beëindiging van de arbeidsverhouding te bepalent Daarbij wordt meestal uitgegaan
van een rekenrente van bqot Het Bundesarbeitsgericht heeft zich er nog niet over

uitgesproken~ of toekomstige aanpassingen van de uitkering conform artikel IC van

de Betriebsrentengesetz bij de berekening van de afkoopsom in aanmerking genomen

moeten worden~ De afkoopsom is in beginsel belastbaar~~~~

S ~ SJ~Z Overname van de pensioenverplichtingen

Artikel ~ van de Betriebsrentengesetz bevat een voorsch ri ft met betrekking tot de
overname van pensioenaanspraken door een andere pensioenuitvoerdert In de
praktijk speelt dit vooral een rol bij wisseling van dienstbetrekking binnen
concern verbandt~Zg Buiten concernverband wordt overname van pensioenverplich~
tingen zelden of nooit toegepastt De financiering via boekreserves laat zich lastig

combineren met overdracht ~ aangezien de werkgever in dat geval kapitaal moet

losweken uit de onde rnemingt

lZa Ahrend Sc Fórster LggZ ~ ~ IOS ~ aant~ S~ Gesetzliche Rentenversicherung ~ Art~ l~ Kommentar~
~ZIORV~ptat

IZS Wordt de werknemer ontslagen voordat de termijnen in art~ l BetrAVG zijn vervuld~ dan
kunnen de pensioenaanspraken eventueel worden afgekocht bij wijze van ontslagvergoeding~
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Het artikel bepaalt dat de verplichting om te zijner tijd prestaties uit te betalen
door iedere onderneming waarbij de ontslagen werknemer te werk is gesteld~ ofdoor
een Pensionskasse~ een levensverzekeringsmaatschappij of een publiekrechtelijk
uitvoeringsorgaan met toestemming van de werknemer overgenomen kan wordent
Het is verboden om de opgebouwde aanspraken over te dragen aan een ander dan in
de wet genoemd uitvoeringsorgaan~ Dit artikel is in de Betriebsrentengesetz
opgenomen ter bescherming van de werknemeri deze kan immers moeilijk
beoordelen~ of een uitvoeringsorgaan waar hij zijn pensioenaanspraken naartoe over
zou willen dragen~ financieel gezond ist~~ Daarom is het aantal uitvoeringsorganen~
waarnaar pensioenaanspraken overgedragen kunnen worden~ beperkt~ In de praktijk
draagt echter niet de werknemer~ maar de PSVaG het insolventierisicot de over te
nemen aanspraken vallen immers onder de verplichte insolventieverzekeringt In feite
beschermt artikel ~l dan ook niet alleen de werknemer~ maar eveneens de PSVaG~

Naar zijn bewoordingen is artikel a van de Betriebsrentengesetz alleen van
toepassing op aanspraken die conform artikel l BetrAVG onvoorwaardelijk zijn
verworvent Het Bundesarbeitsgericht heeft echter bepaald~ dat artikel ~ ook van
toepassing is op lopende uitkeringen~~ Over de vraag of ook onvoorwaardelijke
aanspraken van werknemers van wie de arbeidsverhouding nog niet is beëindigd
onder het artikel vallen heeft het Bundesarbeitsgericht zich nog niet uitgesproken~
Artikel l van de Betriebsrentengesetz is een lex specialis ten opzichte van artikel ~ l S
BGB~ dat een regeling bevat met betrekking tot schuldovername~ Artikel ~l BetrAVG
beperkt de kring van overnamegerechtigden toC
~ de werkgever waar de werknemer werkzaam is~
~ een Pensionskasse~
~ een levensverzekeringsmaatschappij~
~ een Unterstutzungskassetlj~
De overname van pensioenaanspraken is niet aan enige termijn gebondent De
werknemer moet wel altijd zijn toestemming verlenen voor de overdracht van
pensioenaanspraken~ Echtgenoot en kinderen hebben slechts een afgeleid recht op
pensioen~ hun toestemming is daarom niet vereist ~zelfs niet als de overname
resulteert in een lager recht op nabestaandenpensioenij~ De overname van pensioen~
aanspraken heeft tot gevolg dat de werknemer bij de nieuwe werkgever niet opnieuw
de verwervingstermijnen van artikel l BetrAVG moet doorlopew de nieuwe
werkgever heeft als het ware de pensioentoezegging overgenomen~

De Betriebsrentengesetz bevat geen regeling met betrekking tot de berekening
van de tegenprestatie die de overdragende instelling moet betalen in ruil voor de
overname van de pensioenverplichtingen ~de overdrachtssom~~ noch geeft het een

l So Hbfert Reiners Sc Wiist CGesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung nt aant~
Z U St
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ZIHSt
l SS Met dien verstande~ dat een Unterstutzungskasse alleen pensioenaanspraken kan overnemen

van een andere UnterstUtzungskasse~ Volgens de wet kan tegenover een Unterstutzungskasse
geen zelfstandige juridische aanspraak op pensioen bestaani bij een overdracht van
bijvoorbeeld een Pensionskasse naar een Unterstutzungskasse zou een werknemer zijn
vorderingsrecht verliezent
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oplossing voor de vraag~ hoe moet worden omgegaan met het feit~ dat pensioenver~

plichtingen over het algemeen niet rechtstreeks en onveranderd kunnen worden

overgenomen~ maar moeten worden aangepast aan de nieuwe pensioenregeling~ In

de praktijk wordt aangenomen~ dat het voldoende is dat de aanspraken bij de vorige

werkgever en bij de nieuwe werkgever gelijkwaardig zijnt Er bestaan echter geen

regels voor de berekening van de overdrachtssom~ of de omzetting van deze som in

pensionaanspraken bij de nieuwe werkgevert Het is mogelijk~ dat wordt uitgegaan

van de contante waarde van de pensioenaansprakent Wegens de verschillende

actuariële grondslagen en rekenrenten bij aanspraken uit een Direktversicherung en

een Pensionskasse enerzijds~ en een Direktzusage en een Unterstutzungskasse

anderzijds~ kunnen de na de overdracht toegekende aanspraken echter in waarde

afwijken van de over te dragen aanspraak~ ook omdat Pensionkassen en levensverzet

keringsmaatschappijen kosten in rekening kunnen brengenYa

SJ~~J Overname door een buitenlandse pensioenuitvoerder

Naar de bewoordingen van de wet is iedere overname van onvervalbare pensioenaan~

spraken na een ontslag door andere dan de in de wet genoemde uitvoeringsorganen

niet mogelijkt Het Bundesarbeitsgericht is echter van mening~ dat de volledige

uitsluiting van andere uitvoeringsorganen niet in overeenstemming is met de

strekking van de wett Door het bestaan van de verplichte insolventieverzekering loopt

de werknemer niet het risico door een overname gedupeerd te wordent Wel wordt de

PSVaG indirect door de bepaling beschermd~ nu overdracht alleen naar over het

algemeen ~veilige~~ onder toezicht staande of tegen insolventie verzekerde

uitvoeringsorganen mogelijk ist De PSVaG mag echter in staat worden geacht om

zelfstandig te kunnen beoordelen of een bepaalde instelling gevaar loopt om

insolvent te rakent Het Bundesarbeitsgericht heeft daarom bepaald dat overname door

een ander dan in de wet genoemd uitvoeringsorgaan mogelijk moet zijn~ mits de

PSVaG toestemming verleenCjs De PSVaG heeft deze door de rechter afgeleide

bevoegdheid echter niet opgepakt~ en heeft~ behalve bij wijze van uitzondering voor

overdrachten voorgenomen voor l januari lgHl ~ geweigerd zodanige toestemming

te verlenen omdat ze zich daartoe niet bevoegd achtt~
Hoewel het Bundesarbeitsgericht zich nog niet heeft uitgesproken over de

vraag~ of overdracht van pensioenaanspraken naar een buitenlands pensioenuitvoe~

ringsorgaan mogelijk is~ lijkt het antwoord op deze vraag daarom ontkennend te zijw

een buitenlands pensioenuitvoeringsorgaan valt niet onder de reikwijdte van artikel

~ van de Betriebsrentengesetz~ Buitenlandse pensioenuitvoeringsorganen vallen niet

onder de insolventieverzekering~ noch staan ze onder toezicht van het Bundesauf~

sichtsamt fur das Versicherungswesent In de huidige omstandigheden zal de PSVaG

I Sa Hdfert Reiners Bc Wust ~Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung n ~ aant~
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waarschijnlijk geen toestemming verlenen voor een overname van pensioenverplich~
tingen door een ander uitvoeringsorgaan dan in de wet is genoemdt Overdracht naar
een buitenlands uitvoeringsorgaan zou betekenen dat de werknemer de bescherming
van de insolventieverzekering zou verliezen~ en lijkt daarmee in strijd te zijn met het
doel en de strekking van artikel I BetrAVGY~

l S~S~Q Voortzetting van de deelname in de pensioenregeling

In Duitse ondernemingen die in een concern zijn verbonden met werkgevers die in
het buitenland gevestigd zijn~ of die werknemers tijdelijk in het buitenland
tewerkstellen~ kunnen regelingen zijn getroffen voor de voortzetting van de deelname
in de pensioenregeling tijdens het verblijf in het buitenland~ De vraag hoe deze
regelingen er uit zien wordt bepaald door de wensen van het bedrijf en de werknemer
enerzijds en de regels van het internationaal privaatrecht anderzijdsYg De moeilijkste
kwestie is die rond de de verhouding tussen de regels van het internationale
privaatrecht en de territoriale werkingssfeer van de insolventieverzekering~tj~ Wordt
een werknemer tijdelijk naar het buitenland uitgezonden dan blijven de bepalingen
van de Betriebsrentengesetz over het algemeen dwingend op hem van toepassing~ Dat
betekent dat bijvoorbeeld het verloop van de verwervingstermijn van artikel l
BetrAVG niet wordt gestuit of opgeschort tijdens het verblijf in het buitenland~ ook
niet voor wat betreft de werking van de insolventieverzekeringtt~o Als er echter
gekozen is voor de toepassing van Duits recht op de arbeidsovereenkomst terwijl
zonder rechtskeuze buitenlands recht op de overeenkomst van toepassing zou zijn
geweest dan is de wettelijke insolventieverzekering in beginsel niet van toepassing~ ~a~
Wordt in en dergelijk geval overeengekomen dat in het buitenland doorgebrachte
dienstjaren in aanmerking worden genomen voor de vervulling van de verwerving~
stermijn dan geldt deze overeenkomst wel tussen de partijen zelf~ maar heeft deze
geen betekenis voor de toepasselijkheid van de insolventieverzekeringttaz

S ~ b Conclusie

Het Duitse pensioenrecht verschilt in inrichting~ financiering~ uitkeringssystematiek
en benadering sterk van het Nederlandse en het Britse rechtt Dat heeft tot gevolg dat
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ook de positie van mobiele werknemers in Duitsland fundamenteel anders is dan in

deze lidstaten~ Migrerende werknemers worden voor wat betreft het behoud en de

indexering van pensioenrechten op zichzelf niet beter of slechter behandeld dan niet~

migrerende~ Niettemin bevat het Duitse pensioenrecht vele knelpunten voor de

mobiele werknemer in het algemeen~ en ~dusj ook voor de migrerende werknemer die
van baan verandert~ Meest in het oog springen uiteraard de lange verwervingsperio~
den en het gebrek aan indexering van opgebouwde pensioenaanspraken tot aan de
pensioendatumt Dit valt voor een groot deel te verklaren uit de wijze waarop het
pensioenstelsel in Duitsland is vormgegeven In Duitsland vormen Direktzusagen de

meest voorkomende vorm van pensioenvoorzieningent Financiering via boekreserves
houdt in dat geen fondsen worden gevormd buiten de onderneming~ maar dat reserves
worden opgebouwd binnen de onderneming~ Overdracht van pensioenrechten is
mogelijk~ maar niet een gebruikelijk instrument~ omdat het betekent dat werkgevers

middelen los moeten weken uit de onderneming~ In Duitsland is de betriebliche

Altersversorgung vooral van belang voor hoger betaalde werknemers~ Weliswaar valt
ongeveer de helft van de werknemers onder een pensioenregeling~ maar het
merendeel van deze werknemers zullen slechts een relatief klein bedrag aan
aanvullend pensioen ontvangen In Duitsland heeft de betriebliche Altersversorgung ~
net als in het Verenigd Koninkrijk ~ een bij uitstek vrijwillig karakter~ Het aanbieden
van een pensioenregeling wordt daarbij echter gezien als beloning voor trouw aan het
bedrijf~ Niet zozeer het verrichten van arbeid als zodanig~ maar de betoonde
~Betriebstreuet vormt de tegenprestatiet~aj De vraag is hoe lang echter de hantering
van lange verwervingstermijnen nog houdbaar is~ vanuit het oogpunt van bijvoor~

beeld het verbod van discriminatie van vrouwen en mannen in pensioenregelingen~
en vanuit het oogpunt van het vrij verkeer van werknemers~~~

l l~s H~fert Reiners ót Wust ~Gesetz zur Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung l~t aantt
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Hoofdstuk ó Arbeidsmobiliteit en pensioenregelingen in
rechtsvergelijkend perspectief

ttAn employee who remains in a job only to avoid loss of accrued pension rights
is not likely to be either productive or contentedtft~

btl Inleiding

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek in Nederland~ het Verenigd
Koninkrijk en Duitsland kort samengevat en zal kort worden ingegaan op de
achterliggende oorzaken van de problemen die kunnen ontstaan met de verwerving
en het behoud van pensioenrechten als werknemers van werkgever veranderent De
verwerving en het behoud van pensioenrechten door werknemers die in een andere
lidstaat hebben gewerkt of gaan werken verloopt in de onderzochte landen voor het
grootste deel hetzelfde als voor niet~migrerende werknemers~ Dat wil zeggen dat de
problemen die migrerende werknemers tegenkomen bij een internationale wisseling
van werkgever voor het grootste deel overeenkomen met die van werknemers die binnen
Nederland~ Duitsland of het Verenigd Koninkrijk blijven werkent Zoals uit de
voorgaande hoofdstukken blijkt speelt de problematiek rond de verwerving~ het behoud
en de overdracht van pensioenrechten in de nationale pensioenstelsels van deze landen
een prominente rolt In de drie lidstaten zijn echter soms zeer verschillende keuzen
gemaakt om deze problemen het hoofd te bieden~

Een belangrijk verschil in benadering tussen Nederland en het Verenigd
Koninkrijk enerzijds en Duitsland anderzijds komt tot uitdrukking in de wetgeving
met betrekking tot de verwerving van pensioenrechten~ In Nederland en het Verenigd
Koninkrijk worden pensioenrechten na een relatief korte periode ~respt één en twee
jaarjverworven~z In Duitsland gelden aanzienlijk hogere eisen voor de verwerving van
pensioenrechten~ De werknemer moet eerst de leeftijd van S S jaar hebben bereikt~ en
bovendien lO jaar hebben deelgenomen in de pensioenregeling~~ Wordt de deelname
in de pensioenregeling eerder beëindigd~ dan vervalt de aanspraak op pensioent

Voor wat betreft de berekening van een verworven pensioenaanspraak op het
moment dat de deelname in een pensioenregeling wordt beëindigd bieden de drie
lidstaten een vergelijkbare beschemzing~ Zowel in Duitsland~ Nederland als het Verenigd
Koninkrijk zijn er wettelijke voorschriften die voorschrijven dat een ttevenredige~~
pensioenaanspraak behouden moet blijven na vertrek uit de pensioenregeling~a Grote
verschillen zijn er echter te constateren in de wijze waarop de opgebouwde pensioen~
rechten worden beschermd tegen waardeverlies~ De meest verstrekkende bescherming
van opgebouwde pensioenrechten wordt geboden door het Britse recht~ De wet schrijft
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voor dat pensioenfondsen de pensioenrechten van voormalige deelnemers na
beëindiging van de deelname dienen te indexerentS

In Duitsland bestaat weliswaar een verplichting om pensioenen te indexeren~
maar deze verplichting heeft uitsluitend betrekking op ingegane pensioenen~
Pensioenrechten van gewezen deelnemers hoeven niet te worden geïndexeerd tot aan
de pensioendatumtb Nederland neemt een tussenpositie int Een algemene verplichting
om de pensioenaanspraken van voormalige deelnemers in de pensioenregeling te
indexeren ontbreekt~ Wel bevat de wet de verplichting om~ als in een pensioenregeling
toeslagen op ingegane pensioenen worden verleend~ een overeenkomstige toeslag te
verlenen op de premievrije aanspraken en de ingegane pensioenen van voormalige
deelnemers~~

In Nederland en het Verenigd Koninkrijk is voor iedere werknemer wettelijk
een recht op waarde~overdracht vastgelegd~ Binnen deze lidstaten is overdracht een
gebruikelijk middel om de negatieve gevolgen van een verandering van pensioenregeling
te beperken~ Internationale overdracht is echter wel aan regels en beperkingen
gebondentg In Duitsland is waarde~overdracht niet gebruikelijkt De wet bevat wel een
bepaling die betrekking heeft op de overname van pensioenverplichtingen door de
nieuwe werkgevert Deze bepaling maakt de overdracht van verworven pensioenrechten
naar bepaalde uitvoeringsinstellingen weliswaar mogelijk op vrijwillige basis~ in de
praktijk is overdracht geen veel gebruikt instrumentt~

Men kan constateren dat er fundamentele verschillen bestaan tussen Duitsland
enerzijds en het Verenigd Koninkrijk en Nederland anderzijds~ Het antwoord op de
vraag welke problemen die optreden als gevolg van arbeidsmobiliteit in de drie lidstaten
zijn opgelost laat zich het best weergeven in de onderstaande tabel ffie volgende
bladzijdej~ Uit deze tabel blijkt dat voor mobiele werknemers in Nederland en het
Verenigd Koninkrijk de meeste maatregelen zijn genomen om de verschillende
problemen in ieder geval ten dele op te lossen~

Daarbij moet wel worden bedacht dat het Duitse pensioensysteem ook in andere
belangrijke opzichten van dat van de twee andere lidstaten verschiltt De onderlinge
verhouding tussen het wettelijk en het aanvullend pensioen is in Duitsland anders dan
in Nederland en het Verenigd Koninkrijk~ In deze twee lidstaten garandeert het
wettelijke pensioenstelsel slechts een minimale basisuitkering~ die niet beoogt aan te
sluiten bij de feitelijke levensstandaard van de werknemer~ ~o Het aanvullend pensioen
is voor de inkomensvoorziening van gepensioneerde werknemers in deze landen daarom
van relatief groot belangt~~ Een pensioenverlies als gevolg van mobiliteit zal als
desastreuzer worden ervaren dan in een systeem waar een relatief hoger wettelijk
pensioen kan worden opgebouwd~
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Pensioenver~ Nederland Verenigd Duitsland
lies Koninkrijk

voorwaarden geen wettelijk geen wettelijk ver~ geen wettelijk verbod
voor toetre~ verbod of uit~ bod of uitdrukkelij~ of uitdrukkelijke wet~
ding drukkelijke ke wettelijke be~ telijke begrenzingt

wettelijke be~ grenzing~ Bescher~ Bescherming bij sa~
grenzing ming bij samen~ menloop met verwer~

loop met verwer~ vingsperiode
vingsperiode

vervallen mogelijk bij mogelijk bij deel~ doorgaans verval bij
van deelname~ l name c l jaar deelname~ lO jaar
pensioen~ jaar
aanspraken

niet behou~ wettelijke voor~ idem idem
den van schrift evenret
evenredige dige berekening
aanspraak

waardever~ ~ gelijke behan~ ~ indexeringsplicht ~ geen indexerings~
lies deling bij toe~ ~ waarde~ plicht

slagverlening overdracht ~ waarde~overdracht
~ waarde~ in praktijk geen bete~
overdracht kenis

De Duitse Rentenversicherung biedt in ieder geval een wettelijk pensioen van een hoger
niveau dan in Nederland en het Verenigd Koninkrijk~ Aanvullende pensioenregelingen
zijn weliswaar belangrijk~ maar vooral voor hoger betaalde werknemers~ ~Z Voor de
meeste werknemers vormt het aanvullend pensioen slechts een fractie van het totale
oudedagsinkomen~

Andere belangrijke verschillen betreffen de systematiek van pensioenregelingen~
Werknemers met een pensioenregeling die een vooraf vastgesteld pensioen toezeggen
dat gebaseerd is op het salaris ervaren dat zij door een pensioenbreuk vooruitzichten
verliezen~ die zij zouden hebben behouden als ze de deelname in de pensioenregeling
hadden voortgezett Werknemers die de deelname in een eindloonregeling beëindigen~
verliezen bijvoorbeeld het vooruitzicht dat de opgebouwde aanspraken meegroeien
met individuele salarisverhogingen~ Dit is in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk
en Nederland het geval~ omdat in deze landen de meeste pensioenregelingen uitgaan
van de eindloonsystematiek~~j Naar verhouding pakken pensioenbreuken nadeliger
uit bij loongerelateerde regelingen~ met name eindloonregelingent~s In Duitsland gaan
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veel pensioenregelingen uit van de toezegging van een vooraf vastgesteld vast bedrag
aan pensioent Vaak wordt een pensioen opgebouwd van een vast bedrag per dienstjaar~
Dit is vaak een nominaal bedrag~ dat niet wordt geïndexeerd tot aan de pensioendatumt~s
Het gebrek aan enige verplichting om pensioenaanspraken te indexeren als de
werknemer de deelname in een pensioenregeling heeft beëindigd moet in deze context
worden bezient immers~ van werknemers die de deelname in de regeling voortzetten
worden de pensioenaanspraken evenmin geïndexeerdt

Een volgende factor die van belang is~ is de wijze waarop pensioenvoorzieningen
worden gefinancierd~ In Duitsland worden pensioenregelingen~ in tegenstelling tot
het Verenigd Koninkrijk en Nederland~ gefinancierd via boekreservest De werkgever
maakt een reservering voor zijn pensioenverplichtingen op de ondernemingsbalans~
De pensioenreserveringen verschaffen de werkgever middelen voor bijvoorbeeld
bedrijfsinvesteringen Van echte fondsvorming is slechts beperkt sprake~~b Steinmeyer
heeft er op gewezen~ dat verwervingstermijnen gewoonlijk langer zijn in landen met
een systeem van boekreserves ~naast Duitsland zijn dat vooral Luxemburg en
Oostenrijkj~~J In ieder geval is het de belangrijkste reden waarom overdracht van
pensioenrechten in een dergelijk systeem niet veel wordt ingezet om pensioenbreuken
te reparerent bij een overdracht dienen de pensioenrechten immers te worden omgezet
in een overdrachtssom~ die wordt overgedragen naar de nieuwe pensioenregelingt De
werkgever dient daarvoor kapitaal los te maken uit de eigen ondernemingt In het
Verenigd Koninkrijk en Nederland wordt gebruik gemaakt van kapitaaldekking~ hetgeen
wil zeggen dat fondsen worden gevormd ter dekking van de pensioenverplichtingen~tg

Een ander aspect dat eveneens samenhangt met de financiering is dat in Nederland
en het Verenigd Koninkrijk werknemers gewoonlijk zelf ook bijdragen aan de
collectieve pensioenregeling van de werkgever~ Het is duidelijk dat in ieder geval deze
werknemersbijdragen beschermd moeten blijven als de werknemer de arbeidsovereenk~
omst beëindigt~ Steinmeyer heeft geconstateerd dat in landen waar werknemers
gewoonlijk zelf ook premies betalen de verwervingstermijnen relatief korter zijn dan
in landen waar dat niet gebruikelijk istt~ Aangezien in Duitsland premieafdracht door
werknemers zelf ongebruikelijk is~ is het ook vanuit dit oogpunt te verklaren waarom
wetgeving en praktijk zich zo ontwikkeld hebben~ Wanneer werknemers zelf premies
betalen heeft dat als belangrijk psychologisch effect dat zij zich meer betrokken voelen
bij de pensioenregeling en eerder gemotiveerd zijn om de bescherming binnen deze
regelingen te willen verbeteren~zO

Een andere factor die een rol speelt is de mate van invloed die vakbonden kunnen
of willen uitoefenen op de inrichting van aanvullende pensioenregelingen~ Op dit punt
echter zijn de verschillen tussen de lidstaten diffusert In Nederland is de invloed van
de vakbonden onmiskenbaar groot geweest~ aangezien de sociale partners gezamenlijk
niet alleen op ondememings~ maar ook op bedrijfstak~ en landelijk niveau de inrichting
van aanvullende pensioenregelingen hebben bepaaldt In Duitsland en het Verenigd
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Koninkrijk is de invloed van de vakbonden beperkter~Ll Het is mogelijk dat aangezien
pensioen vaak niet een eerste prioriteit van werknemers zelf is~ ook hun vertegenwoordi~
gers in de bonden de inrichting van pensioenregelingen geen prioriteit geven~ Zeker
als onderhandelingen vooral op het niveau van afzonderlijke ondernemingen worden
gevoerd zijn het vooral de belangen van werknemers die in actieve dienst zijn die de
inhoud van de onderhandelingen bepalen~ en zijn de belangen van voormalige
werknemers van secundair belangt

Bovenstaande factoren zijn alle van belang om de verschillen tussen enerzijds
Duitsland en anderzijds Nederland en het Verenigd Koninkrijk te verklaren Cruciaal
is daarnaast ook een zeer belangrijk verschil in opvatting over de functie en het karakter
van aanvullende pensioenen In Duitsland ziet men ~ in tegenstelling tot het Verenigd
Koninkrijk en Nederland ~ pensioen in het algemeen als een beloning voor de aan het
bedrijf betoonde trouw ~Betriebstreuej~~ Vanuit die visie is het verklaarbaar dat men
een werknemer uitsluitend een afdwingbaar recht op pensioen toekent als hij inderdaad
langdurige trouw aan het bedrijf heeft bewezen Pensioenregelingen hebben aldus de
functie om het voor werknemers aantrekkelijk te maken zich voor lange tijd aan een
onderneming te binden~ Dat wil niet zeggen dat in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk pensioenregelingen nooit worden gebruikt als ~gouden koorden~~ In
Duitsland heeft deze functie van aanvullende pensioenregelingen echter een prominente
plaats behouden in het recht en in de praktijkt

btZ fGouden koordenf

In veel bedrijven maakt het aanbieden van goede arbeidsvoorwaarden en aantrekkelijke
temployee benefits~ deel uit van het personeelsbeleid~ Doel van dergelijk beleid is om
het voor werknemers aantrekkelijk te maken om bij het bedrijf te blijven en een overstap
naar een andere werkgever te ontmoedigen~ Bedrijven kunnen dit bijvoorbeeld
bewerkstelligen via een aantrekkelijk salaris en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoor~
waarden~ Het langdurig in dienst blijven van de onderneming kan op verschillende
wijzen extra worden beloond~ via periodieke loonsverhogingen~ het toekennen van
extra vakantiedagen naarmate men langer in dienst is enzovoortt Ook de wettelijke
bescherming van werknemers die lang in dienst zijn is vaak groter~ bijvoorbeeld via
het verlenen van extra ontslagbescherming ~bijvoorbeeld langere opzegtermijnenj
naarmate de werknemer langer in dienst is~ In de traditionele arbeidsverhouding ~ waarin
de standaardwerknemer een vaste arbeidsrelatie heeft en full~time werkt ~ hebben zowel
bedrijven als werknemers belang bij deze gang van zaken~ Bedrijven bevorderen
arbeidsrust en continuïteit~ en zijn in staat om de beste arbeidskrachten aan te trekken
en te behouden Werknemers hebben belang bij de bescherming van hun vertrouwen
en bij een groeiende rechtsbescherming naarmate de arbeidsverhouding langer duurt~
In ruil voor een hoge mate van stabiliteit en sociale zekerheid onderwerpt de werknemer
zich aan het gezag en de controle van de werkgever~ Deze uitruil tussen stabiliteit
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enerzijds en uitoefening van gezag door de werkgever anderzijds vormt de kern van
de traditionele arbeidsverhouding Y

Deze uitruil heeft ook in pensioenregelingen van oudsher een belangrijke rol
gespeeld~ Werkgevers kunnen pensioenregelingen gebruiken om aan werknemers een
bepaald gedrag te ontlokkent Een aanvullende pensioenregeling kan een middel zijn
om werknemers te motiveren een optimale prestatie te leverentZa Traditioneel is één
van de belangrijkste motieven om pensioenvoorzieningen te treffen dat werkgevers
op die man ier werknemers aan de onderneming kunnen bindentzs Dit werkgeversmotief
heeft in de ontwikkeling van bovenwettelijke pensioenregelingen in West~Europa en
de Verenigde Staten steeds een bel an grijke rol gespeeldt~ De twee belangrijkste sancties
op een voortijdig ver trek van de werknemer zijn het laten ve rv allen van opgebouwde
pensioenrechten ~ en het bev riezen van opgebouwde pensioenrechten ~ zodat deze
aanzienlijk in waarde zullen zijn gedaald op het moment dat de werknemer met pensioen
gaatt De voortijdige beëindiging van de deelname in de pensioenregeling wordt ko rtom
bestraft als ongewenst gedragt Dit geldt natuurlijk bij uitstek als de werknemer er zelf
voor kiest om ontslag te nemen en een dienstbetrekking te aanvaarden bij een andere
werkgever~ z~

Uit economisch onderzoek blijkt dat werknemers met pensioenvoorzieningen
minder snel van werkgever wisselen ~ zH Voor een werknemer vormen gouden teugels
zowel een positieve als een negatieve prikkeL tegenover het hebben van een langduri g
dienstverband inclusief een aantrekkelijke pensioenvoorziening staat een straf op een
voortijdig ontslagi het ri sico~ dat de werknemer als gevolg van zijn mobiliteit uiteindelijk
een lager pensioen opbouwtt Werknemers zullen bij een wisseling van werkgever steeds
de negatieve gevolgen van hun ontslag moeten afwegen tegen de positieve ~ Zoals een
Z~Jarige B ri tse man opmerktet

IlPersonally~ I tend to wonder whether the value of one pension which would~
in theory amount to qO years for met ~~ is likely to be as much as the sum of fifteen
pensions from fifteen companies ~~~ I personally have to balance that equation
off against moving my employment to someone else and earning more~tf~g

Het gebruik van pensioenvoorzieningen om werknemers aan de onderneming te binden
heeft nog een tweede consequentiei werkgevers hebben er geen belang bij om
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is het minder noodzakelijk om dezelfde sancties op te leggen~ Om deze reden was het in Nederlandt
het Verenigd Koninkrijk en Duitsland in het verleden niet ongebruikelijk om onderscheid te maken
tussen werknemers die zelf ontslag namen of door eigen schuld ontslagen werden enerzijds~ en
overtollige werknemers anderzijds~ Overtollige werknemers konden op een gunstiger behandeling
rekenen ~ bijvoorbeeld een vervroegd pensioen ~ dan werknemers die zelf ontslag namen~ Zie
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pensioenvoorzieningen te treffen voor werknemers van wie zij niet verwachten dat
ze lang in dienst zullen blijven~ of waarvan ze dit nog niet goed kunnen overzien~ Om
deze reden zijn jongeren~ net in dienst gekomen werknemers~ vrouwen~ deeltijders
enzovoorto traditioneel veelal uitgesloten van deelname in aanvullende pensioen~
regelingen~ onder meer door de eis te stellen dat werknemers gedurende een bepaalde
periode in dienst moeten zijn voordat ze pensioen kunnen gaan opbouwen Werknemers
die zeer mobiel zijn zullen om deze reden vaak in het geheel niet toekomen aan het
opbouwen van pensioen~ totdat zij op een gegeven moment wel gedurende een langere
periode bij dezelfde werkgever in dienst blijven

In zowel Duitsland als het Verenigd Koninkrijk en Nederland heeft de bindende
functie van pensioenregelingen een rol gespeeld en doet dat tot op zekere hoogte
vandaag nog~ Alleen in Duitsland heeft deze functie van pensioen een prominente plaats
gekregen in het recht en tot nu toe behouden~ waar in Nederland en het Verenigd
Koninkrijk deze functie ~ althans in het pensioenrecht ~ inmiddels naar de achtergrond
is verdrongent Ook in de praktijk in Duitsland speelt dit nog steeds een belangrijke
roL driekwart van de werkgevers zet pensioenregelingen inderdaad in als een beloning
voor langdurige trouw aan het bedrijC~ Het belangrijkste voorbeeld van de uitdrukking
van de honorering van Betriebstreuef in het pensioenrecht zijn de lange verwervingspe~
rioden~Z In Duitsland wordt het stellen van eisen aan de duur van de verbondenheid
aan de onderneming in het arbeidsrecht in het algemeen naar zijn strekking legitiem
geacht~ omdat het de uitdrukking is van de vertrouwensbescherming in het ar~
beidsrechCj

Het laten vervallen of bevriezen van pensioenrechten bij het einde van een
dienstverband stuit echter in de eerste plaats op sociale bezwarent Werknemers kunnen
hierdoor ernstig worden gedupeerd~ Veel aanvullende pensioenregelingen beogen de
levensstandaard van de werknemer na zijn pensionering in meer of mindere mate te
handhavent Dit doel komt het sterkst tot uitdrukking in eindloonregelingen~ Verval
of bevriezing van pensioenrechten heeft tot gevolg dat mobiele werknemers na hun
pensionering geen pensioen hoeven te verwachten dat hun levensstandaard beveiligtt
Daar komt bij dat pensioen moet worden opgebouwd tijdens de actieve loopbaan~ en
het verliezen van pensioenrechten achteraf zelden afdoende zal worden gerepareerd
door de nieuwe werkgever~ja Zoals een van de rechters van het Bundesarbeitsgericht
in Duitsland opmerkte naar aanleiding van een uitspraak van dat gerecht waarin voor
het eerst grenzen werden gesteld aan het voorwaardelijk toekennen van pensioenaan~
sprakent
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een zekere populariteit genooi In dergelijke regelingen worden backservice~verhogingen eveneens
toegekend over jaren die liggen voor de aanvang van het dienstverband~ Inmiddels spelen dergelijke
regelingen in de Nederlandse praktijk geen rol van betekenis meer~
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IIEs ist die Tatsache~ daLi ein Arbeitnehmer die in Erwartung auf eine Versorgung
im Betriebe verbrachte Zeit seiner Arbeitslebens nicht wiederholen und in der
Regel nicht ausgleichen kannt Jeder von uns hat ~ t ~ nur eine bestimmte Zahl von
Jahren fiir sein Berufsleben zur Verfiigungt Nur in diesen Jahren kann er
normalerweise seine Altersversorgung aufbauen~ Wenn er ZO jahre davon
verbraucht hat~ muQ er schon eind groBer Glucksfall sein ~~~ wenn ein neuer
Arbeitgeber ihm versorgungsm~Big auch die ZO Jahre honoriert~ die er fruher
in einem anderen Unternehmen verbracht hatt~Ijs

Naarmate het aanvullend pensioen een belangrijker deel vormt van het totale
oudedagsinkomen wegen de sociale bezwaren sterker~ Naar verwachting zal in de
toekomst de rol van aanvullende pensioenregelingen belangrijker wordent Als gevolg
van de vergrijzing zijn binnen een aantal lidstaten van de Europese Unie reeds de eerste
hervormingen van het wettelijk pensioenstelsel doorgevoerdt Dit kan betekenen dat
wettelijke pensioenuitkeringen in de toekomst lager worden~ en de ontwikkeling van
aanvullende pensioenvoorzieningen zal worden bevorderdt~b Een vergroting van de
rol van aanvullende pensioenvoorzieningen zal ook de aandacht voor de bescherming
van de rechten van werknemers binnen deze regelingen vergroten~

Het gebruik van pensioenvoorzieningen als ~gouden teugeW paste weliswaar
in de traditionele arbeidsverhouding~ maar raakt inmiddels steeds verder achterhaald~
De standaard arbeidsrelatie uit het verleden ~ van de meestal mannelijke werknemer
die full time werkt ~ verliest snel terrein~j~ Andere~ meer flexibele arbeidspatronen
hebben hun intrede gedaant Zelfstandige arbeid neemt toe~jg De mobiliteit van
werknemers ~ zowel nationaal als internationaal ~ neemt in veel lidstaten toetj~ De
continuiteit van de arbeidsverhouding is niet langer gegarandeerdt Veel werknemers
wisselen perioden van arbeid bij dezelfde of verschillende werkgevers af met perioden
van al dan niet gewenste inactiviteit~~ Veel ondernemingen zien af van het aanbieden
van ~life~time employmentf aan hun werknemers~ of beperken langdurige dienstver~
banden tot een kleine groep van kernpersoneelt Een andere benadering van aanvullende
pensioenregelingen is daarom gewenst als men het evenwicht tussen datgene wat men
van werknemers vraagt ~ een hoge mate van aanpassing aan verschillende functies~
voortdurende bijscholing~ vermogen tot zelfstandig werken en het afzien van
baanzekerheid ~ en de sociale zekerheden die hen geboden worden voor de toekomst
wil waarborgent In ieder geval neemt de noodzaak om de nadelige gevolgen van
arbeidsmobiliteit op de opbouw van pensioenrechten te verminderen steeds meer tce a~

Essentieel daarbij is in ieder geval dat pensioenrechten snel verworven worden~
Idealiter zouden werknemers in de huidige verhoudingen voor iedere tijdseenheid arbeid
een onvoorwaardelijk recht op pensioen moeten verwerven dat vervolgens zijn waarde
behoudt tot aan de pensioendatumt In dit opzicht zijn de pensioenstelsels in Nederland
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en het Verenigd Koninkrijk beter aangepast aan de ontwikkelitrgen dan in Duitslandt
Niettemin zijn ook de pensioenstelsels in Nederland en het Verenigd Koninkrijk ~nogj
niet zo ver~ dat zij pensioen voor ieder gewerkt uur biedew ook in deze stelsels worden
pensioenrechten niet zonder meer onmiddellijk verworven en zijn ook toetredingseisen
niet ongebruikelijkt In Nederland is de verdere verlaging van toetredingsdrempels
daarom terecht nog steeds een onderwerp van discussietaz

Binnen Duitsland staan de wettelijke verwervingsperioden inmiddels onder druk~
In l IW werd in Duitsland een wetsvoorstel ingediend tot verkorting van de wettelijke
verwervingsperiode naar S jaar~aj Belangrijke overwegingen voor dit wetsvoorstel waren
de bevordering van de arbeidsmobiliteit en de wens de verwervingsperioden in
Duitsland meer in lijn te brengen met de in andere lidstaten gebruikelijke perioden~
Weliswaar is het wetsvoorstel ingetrokken~ maar hiermee is het onderwerp niet van
de politieke agenda in Duitsland verdwenent Op den duur zal ook in Duitsland de
verwerving van pensioenrechten beter aangepast moeten worden aan de veranderde
arbeidspatronen~

bJ ~Dis~continuiteit van de pensioenopbouw

Werkgevers hebben naast economische ook sociale of paternalistische motieven om
pensioenvoorzieningen voor hun werknemers te treffen~ Een belangrijke overweging
om werknemers op te nemen in collectieve pensioenregelingen heeft te maken met
de vrees dat werknemers op eigen kracht niet ofonvoldoende voor hun eigen pensioen
zullen zorgent Het klassieke beeld dat daarbij ~ althans in Nederland ~ vaak wordt
opgeroepen is dat van de ~huilende weduwe aan de poortC~ die de werkgever komt
smeken om geld omdat de overleden werknemer haar onverzorgd heeft achtergelatent
Om deze reden hebben veel werkgevers daarom de maatschappelijke taak op zich
genomen om pensioenvoorzieningen te treffen voor hun personeelt

Aanvullende pensioenregelingen die worden getroffen binnen het kader van een
onderneming hebben een beperkte kring van verzekerden~ De werkgever neemt immers
alleen de verantwoordelijkheid op zich voor de pensioenvoorziening van werknemers
die bij hem in dienst zijn~ Het recht om deel te mogen nemen in een pensioenregeling
is daarom gewoonlijk onderworpen aan de voorwaarde dat de werknemer werkzaam
is in het bedrijf waarmee de pensioenregeling verbonden is~ De opbouw van pensioen
is afhankelijk van ~het voortbestaan vanj de arbeidsverhoudingt Dat betekent onder
meer dat de werknemer over het algemeen niet vrij is om in het pensioenfonds van
de werkgever te blijven nadat de arbeidsverhouding beëindigd is~ als werknemers
ophouden met werken~ ontslagen worden~ of bij een andere werkgever gaan werken
voordat ze de pensioengerechtigde leeftijd bereiken~ komen zij buiten de kring van
verzekerden van de pensioenregeling van de voormalige werkgever te vallent

Mobiliteit van werknemers tussen verschillende ondernemingen heeft daarom
meestal tot gevolg dat de werknemer van de ene aanvullende pensioenregeling naar
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de andere moet overstappen~ Bovenwettelijke pensioenregelingen verschillen echter
van onderneming tot ondernemingt Zij zijn het product van historisch gegroeide verhou~
dingen tussen werkgevers en werknemers in de onderneming~ Werkgevers en vakbonden
hebben de zeggenschap over de voorwaarden waaronder werknemers pensioen
opbouwen~ de hoogte van hun pensioen en de uitvoering van pensioenregelingen~ Vaak
zijn niet alle werknemers opgenomen in deze regelingen~ en hebben niet alle werkgevers
een pensioenregeling getroffen~ De stelsels van aanvullende pensioenvoorzieningen
in het Verenigd Koninkrijk~ Duitsland en Nederland kunnen worden vergeleken met
een slordig genaaide lappendeken~ met ~somsj forse gaten~ Een werknemer die van
werkgever verandert kan in een volkomen andere pensioenregeling terecht komen~
áls de nieuwe werkgever al een pensioenregeling getroffen heeft Vanwege de grote
diversiteit in pensioenregelingen~ en het feit dat deze regelingen niet alle werknemers
dekken~ kan mobiliteit alleen daarom al bijna niet zonder gevolgen blijven voor de
pensioenopbouw van de werknemert Zelfs als de verwerving en het behoud van
pensioenrechten bij ontslag afdoende geregeld is blijft de mobiele werknemer
geconfronteerd met een versnipperde pensioenopbouw~

Op dit gebied bieden de pensioenstelsels in Nederland en het Verenigd Koninkrijk
wel mogelijkheden voor werknemers om hun pensioen zo veel mogelijk in één
pensioenregeling op te bouwen~ In beide lidstaten is de overdracht van pensioenrechten
een veel gebruikt middel om pensioenbreuken te reparerent Dit zorgt ervoor dat de
werknemer ~ na het lijden van een pensioenbreuk ~ toch alle in verschillende regelingen
opgebouwde pensioenen ineen pensioenregeling kan samenbrengent Waarde~overdracht
is echter niet altijd een afdoende oplossing~ Of de werknemer ondanks de waarde~
overdracht toch nog pensioenverlies lijdt hangt zeer af van de vraag of de berekening
van de overdrachtssom met voldoende waarborgen is omgeven en of en in hoeverre
de overdragende en overnemende pensioenregelingen onderling verschillen~ Los daarvan
is waarde~overdracht administratief ingewikkeld en daarom ook niet per se een
goedkope oplossing~

Een andere richting die kan worden ingeslagen is om de pensioenopbouw los
te koppelen van de concrete arbeidsverhouding~ en in plaats daarvan aan te knopen
bij het werknemerschap in het algemeen of de persoon van de werknemer~as In een
pensioensysteem waarin alle werkgevers binnen een bedrijfstak~ regio of lidstaat
verplicht zijn om bij de te dragen aan één centrale~ op solidariteit en collectiviteit
gerichte pensioenvoorziening voor alle werknemers is de opbouw van pensioenrechten
bijvoorbeeld gekoppeld aan de status van werknemer~ Binnen een dergelijk systeem
levert wisseling van werkgever geen nadelige gevolgen op voor de opbouw van
pensioenrechten~ mits geen lange verwervingstermijnen gelden en geen grote groepen
werknemers zijn uitgesloten~ Individuele pensioenvoorzieningen~ waarin de opbouw
van pensioenrechten is gekoppeld aan de persoon van de werknemer~ kunnen voor
mobiele werknemers eveneens aantrekkelijk zijn~ de werknemer kan de opbouw van
rechten continueren ook als hij bij een andere werkgever gaat werken~
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Zowel in Nederland als in het Verenigd Koninkrijk zijn er enkele faciliteiten
voor werknemers om de pensioenopbouw in een en dezelfde pensioenregeling te
continueren ondanks een mobiele loopbaan Deze faciliteiten zouden aanknopingspunten
kunnen bieden voor de Europese gedachtevorming over de internationale pensioenpro~
blematiek~ In Nederland vormen bedrijfstakgewijze pensioenvoorzieningen sindsjaar
en dag een belangrijk onderdeel van het pensioenstelsel~ Wisselt een werknemer van
werkgever binnen dezelfde bedrijfstak dan wordt zijn deelname in de pensioenregeling
niet beëindigd~ De ontwikkeling van bedrijfstakgewijze pensioenvoorzieningen is in
belangrijke mate ondersteund door de mogelijkheid dat de deelname in bedrijfs~
pensioenfondsen verplicht wordt gesteld voor alle werknemers en werkgevers in de
betreffende bedrijfstak~ Het feit dat bij wisseling van werkgever binnen een bedrijfstak
de werknemer niet hoeft over te stappen naar een andere pensioenregeling was niet
de voornaamste reden voor het invoeren van de mogelijkheid van verplichtstelling
van de deelname~ Het kan echter wel beschouwd als een belangrijk voordeel van het
systeemf Een tweede faciliteit binnen het Nederlandse pensioensysteem betreft de
mogelijkheid voor pensioenfondsen om werknemers aan te bieden om de deelname
in een pensioenregeling vrijwillig voort te zetten~ Deze mogelijkheid wordt tot nu toe
vooral geboden aan arbeidsongeschikten en werklozent Vrijwillige voortzettingsrege~
lingen worden nu ~nogj door een minderheid van de pensioenfondsen aangebodentag
Het aanbieden van voortzettingsregelingen aan werknemers die bij een andere werkgever
gaan werken staat nog in de kinderschoenen~ In de eerste plaats dienen deze regelingen
uit te gaan van het laatstverdiende salaris van de werknemer voor het einde van het
dienstverbandt De pensioenrechten groeien niet meer mee met de individuele
salarisontwikkeling van de werknemert De kosten van de voortzetting komen over
het algemeen ~in tegenstelling tot bij arbeidsongeschiktheid en werkloosheid~ geheel
voor rekening van de werknemert Naar verwachting zal het aantal regelingen die deze
faciliteit bieden met de toenemende flexibilisering van pensioenregelingen in de
toekomst wel gaan toenement

Het verlichten van de mobiliteitsproblemen in pensioenregelingen vormde in
de jaren tachtig in het Verenigd Koninkrijk een van de redenen voor een stelsel van
maatregelen~ waaronder de invoering van ipersonal pensionstta~ Werknemers mochten
niet meer worden verplicht om deel te nemen in een door de werkgever getroffen
collectieve pensioenregeling~ maar kregen de keuze om in plaats daarvan een
persoonlijke pensioenvoorziening te treffen~ Zij konden pensioenrechten vrijelijk
overdragen van en naar deze regelingen~ Het idee daarachter was onder meer dat
werknemers zelf individueel verantwoordelijk waren voor hun eigen pensioenvoorzie~
ningt~ Voor zeer mobiele werknemers betekende het dat zij niet steeds hoefden over
te stappen van de ene pensioenregeling naar de andere~ maar dat zij zelf een eigen
pensioenvoorziening konden opbouwen dat zij steeds konden ~meenemenft Het
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pensioensysteem in het Verenigd Koninkrijk biedt daarmee een uitweg voor werknemers
die in hun loopbaan vaak van werkgever veranderen~s~

Beide stelsels ~ hoe verschillend ook ~ bevatten kortom enkele aanzetten tot het
~losweken~ van de pensioenopbouw van de arbeidsverhouding~ Dit kan voor mobiele
werknemers belangrijke voordelen opleverent Een zeer belangrijk verschil in benadering
tussen het Nederlandse versus het Britse pensioenstelsel is ontegenzeggelijk de nadruk
op respectievelijk collectieve en individuele regelingen~ Waar in het Verenigd
Koninkrijk ongeveer een kwart van de werknemers een tpersonal pensionf heeft~ is
het gebruik van individuele pensioenregelingen in Nederland minimaal~ Daarentegen
is in dit stelsel de bevordering van de toegang tot collectieve pensioenregelingen en
de uitbreiding van hun werkingssfeer een belangrijk beleidspunt~ Tegenover de
voordelen van een verplicht~ op solidariteit gericht pensioenstelsel staat echter wel
een gebrek aan keuzevrijheid van werkgevers en werknemers om op andere wijze een
pensioenvoorziening te treffen~ Het systeem van tpersonal pensionsf heeft eveneens
een problematische kantt Bij gebrek aan verplichte collectieve pensioenregelingen
zullen er vermoedelijk altijd werknemers zijn die geen~ of te weinig~ initiatief blijken
te hebben ontplooid om zelf in een adequaat pensioen te voorzien~sZ

bta Uitgangspunten voor een Europese cotirdinatieregeling

Binnen de Europese Unie vormt het bevorderen van de arbeidsmobiliteit een belangrijk
onderdeel van de Europese ~sociale~ politiek~ In de eerste plaats is het een van de
belangrijkste opdrachten uit het EG~verdrag om een behoorlijk functionerende interne
markt te creërentsj Dit is niet slechts een principiële keuze~ maar een die ingegeven
is door economische motievew wil de Europese Unie haar internationale concurrentie~
vermogen verstevigen~ dan is een goed opgeleide~ flexibele beroepsbevolking vereist~
Dit zal de werkgelegenheid en de economische groei naar verwachting bevorderent
Europese ondernemingen die in meerdere lidstaten opereren hebben er verder belang
bij om werknemers in verschillende lidstaten te kunnen inzetten~ In dit verband is het
noodzakelijk dat belemmeringen voor de internationale arbeidsmobiliteit worden
weggenoment

In de tweede plaats streeft de Europese Unie naar een sociale bescherming van
hoog niveau~~ Dit maakt deel uit van het Europese samenlevingsmodel sS Hoewel iedere
lidstaat zelf verantwoordelijk is voor het stelsel van sociale zekerheid streeft de
Europese Commissie er naar om belangrijke ontwikkelingen in verband met de sociale
zekerheid op Europees niveau te bespreken~ Op basis van artt l l ~ EG~verdrag zijn
voorts twee Aanbevelingen aangenomen aan de lidstatent In de op dit artikel gebaseerde
Aanbeveling van de Raad betreffende de convergentie van de doelstellingen en het
beleid op het gebied van de sociale bescherming wordt de Lid~staten aanbevolen om
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te bevorderen dat de voorwaarden voor het verkrijgen van pensioenrechten~ met name
van rechten op aanvullend pensioen~ worden bijgesteld ten einde de belemmeringen
voor de mobiliteit van werknemers weg te nemen~ Deze Aanbeveling is er op gericht
Lid~staten ertoe aan te sporen de nadelige effecten van mobiliteit voor de opbouw van
aanvullende pensioenrechten te eliminerent

Het nationale recht van de lidstaten en de ontwikkelingen die daarin plaatsvinden
bieden aanknopingspunten om de opbouw van pensioenrechten door migrerende
werknemers te verbeteren~ Om de internationale co~rdinatieproblemen op te lossen
zijn in grote lijnen drie soorten oplossingen voorhandent in de eerste plaats behoud
van de opgebouwde pensioenrechten in de pensioenregeling van de vorige werkgever~
of in de tweede plaats overdracht van de opgebouwde pensioenrechten naar de
pensioenregeling van de volgende werkgevert In de derde plaats kan men er naar streven
een pensioenstelsel zo vorm te geven dat werknemers niet bij iedere wisseling van
werkgever genoodzaakt zijn om van pensioenregeling te veranderen~ bijvoorbeeld via
individuele pensioenverzekeringen voor werknemers of juist een bedrijfstakgewijze
of zelfs nationale organisatie van pensioenvoorzieningent In ieder geval voor
gedetacheerde~ maar ook voor andere werknemers kan men mogelijkheden scheppen
voor de voortgezette deelname in de pensioenregeling tijdens de periode dat men in
een andere lidstaat werktt Al deze oplossingen kunnen in beginsel zinvol zijn~
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer en de vormgeving van de
pensioenregelingt

Bij het nadenken over Europese oplossingen zou naar mijn mening eerst bedacht
dienen te worden welke soorten pensioenverlies in elk geval voor elke ~migrerendej
werknemer opgelost zouden moeten worden~ en bij welke soorten pensioenverlies meer
plaats gegeven zou kunnen worden voor keuzevrijheid voor de lidstaten enlof de sociale
partners~ Naar mijn mening verdient daarbij de verwerving van onvoorwaardelijke
pensioenrechten bij het einde van de arbeidsovereenkomst de eerste prioriteit~ Dat
betekent dat in ieder geval voor iedere migrerende werknemer gewaarborgd zou moeten
zijn dat de pensioenrechten snel worden verworven en dat de opgebouwde pensioen~
rechten evenredig worden berekend~ Een codrdinatieregeling voor aanvullende
pensioenen van migrerende werknemers zou op het terrein van de verwerving en het
behoud van pensioenrechten voorschriften moeten bevatten overt
~ de toetreding tot aanvullende pensioenregelingeni te denken valt aan het maximeren
van wachtperioden en toetredingsleeftijden~
~ de verwerving van aanvullende pensioenrechtent te denken valt aan een verbod op~
of de maximering van verwervingsperioden tot maximaal Z of S jaar~
~ het behoud van opgebouwde pensioenrechteni een verplichting tot evenredige
berekening van de opgebouwde pensioenrechten~
Tweede prioriteit is de voorkoming van waardeverlies van de opgebouwde pensioen~
rechten~ Naar mijn mening dienen opgebouwde pensioenrechten zo veel mogelijk gelijke
tred te houden met algemene loon~ of prijsontwikkelingent Dat betekent dat een
Europese regeling eveneens een voorziening voor de indexering van de opgebouwde
pensioenrechten tot aan de pensioendatum zou moeten bevatten Om rekening te houden

SIS Aanbeveling van de Raad van Z~ juli lggZ betreffende de convergentie van de doelstellingen en
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met de grote nationale verschillen in dit verband zou men kunnen afzien van een
indexatieverplichting zonder meer~ en lidstaten kunnen laten kiezen voor een verplich~
ting tot gelijke behandeling met ingegane pensioenen ~zoals in Nederlandj ofeen gelijke
behandeling met actieve deelnemers~ Voordeel hiervan is dat aan de grote nationale
verschillen in de systematiek in pensioenregelingen recht wordt gedaant Niet in alle
soorten pensioenregelingen ~ denk aan de vaste~bedragenregelingen in Duitsland ~
worden pensioenrechten van actieve deelnemers immers doorgaans aangepast aan de
loonontwikkeling~ Via een gelijke~behandelingsplicht kan worden aangesloten bij de
systematiek van de pensioenregeling~ Voor wat betreft het voorkomen van waardeverlies
is kortom naar mijn mening wel enige plaats voor keuzevrijheid van de lidstaten~

Minder prioriteit ~ althans in eerste instantie ~ heeft het om migrerende werknemers
een recht te geven op overdracht van opgebouwde pensioenrechten~ dan wel op
continuering van de deelname in de pensioenregeling~ Wel zou een Europese regeling
idealiter voorzieningen moeten bevatten overi
~ waarde~overdrachti als alternatief voor het behoud van pensioenregelingen zou
migrerende werknemers de mogelijkheid geboden kunnen worden tot internationale
overdracht als zij migreren uit een lidstaat waar werknemers die binnen dezelfde lidstaat
van werkgever veranderen het recht hetzij de mogelijkheid hebben tot overdracht~
Internationale overdracht zou gekoppeld moeten zijn aan enkele algemene waarborgen
voor de procedure~ de informatie aan de werknemer en de berekening van de
overdrachtswaarde ~actuariële gelijkheid~~
~ voortgezette deelname~ werknemers en werknemers zouden ook~ analoog aan de deta~
cheringsregeling~ de mogelijkheid moeten hebben om regelingen te treffen om gedu~
rende een beperkte periode de deelname in de pensioenregeling van de vorige werkgever
voort te zetten zonder fiscale en andere belemmeringen~ Daarnaast is het de moeite
waard om te zoeken naar andere arrangementen die zorgen voor continuiteit in de
opbouw van pensioenrechten~ In dit kader zou de Europese Unie kunnen kiezen het
treffen van individuele pensioenverzekeringen door migrerende werknemers te
stimuleren en de laatste belemmeringen daarvoor weg te nemen~ en de belemmeringen
voor Europese~ grensoverschrijdende collectieve pensioenregelingen te verwijderent

In de volgende hoofdstukken zal worden besproken in hoeverre de Europese
Unie er reeds in geslaagd is de belemmeringen voor de internationale arbeidsmobiliteit
in pensioenregelingen weg te nemen~ In het volgende hoofdstuk zal de richtlijn inzake
de bescherming van de pensioenrechten worden besproken~ In hoofdstuk S zullen enkele
suggesties worden gedaan voor de toekomst~
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Hoofdstuk Z De richtlijn inzake de bescherming van
pensioenrechten van migrerende werknemers

~ A Inleiding

Uit het vorige hoofdstuk is gebleken dat de migrerende werknemer op verschillende
manieren pensioenverlies kan lijden als hij een internationale pensioenbreuk oploopt~
Het is noodzakelijk dat deze problemen op Europees niveau worden opgelost om het
vrij verkeer van werknemers te bevorderent Uit het onderzoek is tevens gebleken dat
de pensioenbreukproblematiek in Nederland en in het Verenigd Koninkrijk redelijk
is opgelost~ In deze stelsels kan de werknemer rekenen op een snelle verwerving van
pensioenrechten~ Als hij de deelname in de pensioenregeling beëindigt heeft hij de
keuze tussen het behoud van de opgebouwde pensioenrechten in de pensioenregeling
van de vorige werkgever~ waarbij tevens voorzien is in een of andere vorm van
indexering van de opgebouwde pensioenrechten~ en overdracht van de opgebouwde
pensioenrechten naar een andere pensioenregeling~ De pensioenbreukproblematiek
op internationaal niveau zal pas zijn opgelost~ als de migrerende werknemer op dezelfde
maatregelen een beroep kan doen~ Daarnaast zal onderzocht moeten worden~ in hoeverre
de mogelijkheden voor voortzetting van de deelname in pensioenregelingen ~over de
grens~ kunnen worden uitgebreidt

In dit hoofdstuk zal de stand van zaken in het Europese recht worden besprokent
Op Zg juni lggH heeft de Raad een richtlijn aangenomen betreffende de bescherming
van rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen die zich binnen
de Gemeenschap verplaatsentt Ondanks het feit dat de bescherming van rechten op
aanvullend pensioen bij migratie al ettelijke jaren op de politieke agenda staat~ is dit
de eerste Europese regelgeving op dit terreint In dit hoofdstuk wordt de inhoud van
deze richtlijn besproken en nagegaan welke problemen met betrekking tot de verwerving
en het behoud van pensioenrechten wel en niet worden opgelostt In het volgende
hoofdstuk zal dan worden ingegaan op de vraag welke stappen vervolgens genomen
kunnen worden om de internationale pensioenbreukproblematiek in de toekomst verder
op te lossent

Richtlijn IHIaWEG van de Raad van Zg juni IgIH betreffende de bescherming van de rechten op
aanvullend pensioen van werkneme rs en zelfstandigen die zich binnen de Gemeenschap verplaatsent
PbEG lggH L ZOglab~
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~ItZ De richtlijn

ZIIJ Voorgeschiedenis

Al vanaf de jaren zestig is er aandacht geweest voor de problematiek rond aanvullende
pensioenen voor migrerende werknemers~ Lange tijd echter zijn studies en plannen
steeds gestuit op het ontbreken van politiek draagvlakt Reeds in lgbb werd namens
de Commissie een studie verricht naar de aanvullende regelingen van sociale zekerheid
in de EEG ~ ~ In deze studie werd weliswaar geconstateerd dat de problemen die
migrerende werknemers ondervinden met de opbouw van aanvullende pensioenrechten
voortkomen uit de wijze waarop bepaalde regelingen zijn opgesteldj en gesuggereerd
dat een onderlinge aanpassing van de verschillende pensioenstelsels tot een algehele
oplossing zou kunnen leiden~ Daarbij werd onder meer gedacht aan versoepeling van
de wachttijden~a Deze studie bleef echter zonder gevolg~ zoals ook een studie die de
Commissie liet verrichten in Ig~ ~V

Aan het einde van de jaren tachtig werd de discussie nieuw leven ingeblazentb
Het actieprogramma van de Commissie ter uitvoering van het Gemeenschapshandvest
met betrekking tot de fundamentele rechten van werknemers vestigde onder meer de
aandacht op de pensioenproblematiek van migrerende werknemers~~ Vervolgens werden
een aantal studies verricht~g In lggl publiceerde de Commissie een mededeling over
de rol van bedrijfspensioenregelingen in de sociale bescherming van de werknemers
en de gevolgen daarvan voor het vrij verkeerg In deze mededeling richtte de Commissie
zich op de mogelijkheden tot het opheffen van de belemmeringen voor het vrij verkeer
van werknemers in verband met de opbouw van aanvullende pensioenrechtent In de
mededeling sprak de Commissie zich onder meer uit voor vergemakkelijking van de
verwerving van pensioenrechten en billijke mogelijkheden tot overdracht~o~ zonder
overigens concrete voorstellen te doen voor een coórdinatieregeling op Europees niveau~
Het Economisch en Sociaal Comité miste concrete voorstellen en drong daarom aan
op een meer beleidsgericht voorsteL~ ~ Het Verenigd Koninkrijk zag hierin aanleiding
om voor te stellen dat de Raad van Ministers een resolutie zou aannemen~ waarin de
lidstaten werd verzocht om maatregelen in te voeren die iedere werknemer in staat
stellen om in een andere lidstaat te gaan werken zonder onnodig verlies van aanvullende
pensioenrechtent~~ Het lukte echter niet om voor de resolutie unanimiteit te bereikenY
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Ook de grensoverschrijdende aansluiting bij aanvullende pensioenstelsels werd
tot onderwerp van studie gemaakt~ t~ In een werkdocument uit lggZ werd geconstateerd
dat de invoering van een algehele vrijheid van grensoverschrijdende deelname in
pensioenfondsen moeilijk haalbaar zou zijnt Voor het vrij verkeer van werknemers
werd het in ieder geval van belang geacht dat werknemers die binnen eenzelfde bedrijf
of groep bedrijven blijven hun deelname kunnen voortzetten tijdens een tewerkstelling
in het buitenland~ en de studie werd daarom beperkt tot de problematiek van deze groep
werknemerst De Commissie suggereerde dat een systeem van begrensde wederzijdse
erkenning de oplossing zou kunnen zijn voor de fiscale barrières voor grensover~
schrijdende deelnemingt Tot concrete voorstellen voor Europese regelgeving leidde
dit echter niet~

In de literatuur viel intussen overwegend de opvatting terug te vinden dat Europese
regelgeving weliswaar noodzakelijk was~ maar niettemin op talrijke problemen zou
stuitent Enkele schrijvers benadrukten de noodzaak van coárdinatieregelgeving op
het terrein van de aanvullende pensioenvoorzieningen zonder daarvoor een concrete
richting aan te geven~~s Op een internationale conferentie in lggO in Bremen poogde
een aantal experts een geschikte benadering te vinden~~~ Andresen onderscheidde twee
mogelijke benaderingen voor een technische coárdinatieregeling~ in de trugzak~~
benadering neemt de werknemer zijn opgebouwde pensioen steeds mee naar een
volgende lidstaatt In de ~thuishaven~~benadering blijft de werknemer deelnemen in
de pensioenregeling van zijn ~thuishaven~ tijdens zijn verblijf in een andere lidstaat~~~
Sommige schrijvers suggereerden dat een regeling voor de internationale overdracht
van pensioenrechten en de introductie van grensoverschrijdende deelname in
pensioenregelingen voor gedetacheerde werknemers inderdaad oplossingen zouden
kunnen zijn~~g In lggZ deed Durkop een voorstel voor een supranationale individuele
pensioenregeling voor migrerende werknemers~~~

Becher benadrukte echter dat de introductie van grensoverschrijdende deelneming
in pensioenregelingen een meer liberale houding van de nationale belastingautoriteiten
zou vergent~ Jolliffe wees onder meer op de grote verschillen in de nationale praktijken
met betrekking tot overdracht van pensioenrechten en de actuariële berekeningen van
overdragende en overnemende ondernemingen~ Internationale waarde~overdracht zou
naar zijn mening moeilijk te realiseren zijn~z~ Tegtmeier meende dat een recht op
internationale overdracht van pensioenrechten vanuit Duits perspectief zelfs afgewezen
zou moeten worden~ Een ander moeilijk punt waren de lange verwervingsperioden
in Duitslandtzi Regelgeving ten behoeve van de verwerving en de overdracht van
pensioenrechten zouden volgens Tegtmeier lijnrecht ingaan tegen de basisprincipes
van het Duitse pensioenrecht~ en bovendien geen rekening houden met het feit dat de
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bereidheid van Duitse werkgevers om pensioenvoorzieningen te treffen afhangt van
hun vertrouwen in de handhaving van de huidige regels van het pensioenrechttZj Ook
Steinmeyer benadrukte voornamelijk de problemen die ontstaan als men de lange
verwervingsperioden in Duitsland zou willen aanpakken~ Duitse werkgevers zouden
hun bereidheid kunnen verliezen om nog aanvullende regelingen te treffen als hun
pensioenregelingen duurder zouden worden als gevolg van een verkorting van de
verwervingsperiodent Hij wees er op dat deze perioden verweven zijn met de wijze
waarop het Duitse pensioenstelsel is ingericht~ en dat verkorting ervan vermoedelijk
niet de goedkeuring van Duitse werkgevers kan wegdragen~ Andresen wees er
bovendien op dat in de discussie op Europees niveau het politieke gewicht van de
kwestie niet zou moeten worden overschat~ gezien het relatief geringe aantal personen
dat wordt getroffent Het wijzigen van de historisch gegroeide rechtspositie van glqo
van de Europese beroepsbevolking ten behoeve van een kleine groep werknemers was
naar zijn mening buiten proportie~ Hij waarschuwde tegen regelgeving die te diep zou
ingrijpen in de nationale verhoudingen en was van mening dat de nadruk diende te
liggen bij een technische coárdinatie~Ls

In lrlg~I verscheen het rapport van een Netwerk van Experts~ dat zich bezig had
gehouden met de internationale pensioenproblematiek~Zb Het netwerk besteedde
uitgebreid aandacht aan het vraagstuk van de cobrdinatie van aanvullende pensioenstel~
sels ten behoeve van de verbetering van de positie van migrerende werknemerst Het
netwerk hield er rekening mee dat niet iedere lidstaat voorstander is van inmenging
van de Europese Unie ter regulering en coárdinatie van aanvullende pensioenvoort
zieningen Het zou naar de mening van het netwerk niet gemakkelijk zijn om unanimiteit
te bewerkstelligent De oorzaak hiervan was dat aanvullende pensioenvoorzieningen
voor het grootste deel gebaseerd zijn op vrijwillige initiatieven en collectieve
overeenkomstent Een te strikte EU~regelgeving zou de vorming van aanvullende
pensioenvoorzieningen naar de mening van het netwerk eerder ontmoedigen dan
aanmoedigen~ZJ Het netwerk koos daarom voor een pragmatische benadering~ de
Europese Commissie zou moeten afzien van een technische coárdinatie van
pensioenregelingent Het beval de Commissie aan om zich te beperken tot de formulering
van een aantal principes~ die de lidstaten verder zouden kunnen uitwerkentzH In deze
benadering zou kunnen worden uitgegaan van het principe dat iedere werknemer in
staat zou moeten zijn om van de ene naar de andere lidstaat te verhuizen zonder
~ongerechtvaardigd verlies~ ~~undue lossfj van pensioenrechtent Een ander principe
dat lidstaten zouden kunnen erkennen is dat een overdracht van pensioenrechten naar
het buitenland niet slechter wordt behandeld dan een overdracht binnen een en hetzelfde
landt Een derde mogelijk principe is dat werknemers die tijdelijk naar het buitenland
worden gezonden terwijl ze bij dezelfde werkgever in dienst blijven deel mogen blijven
nemen in dezelfde pensioenvoorziening~z~
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Het rapport werd gevolgd door pogingen om tot een voorstel voor een richtlijn
te komen~ Conform de aanbevelingen van het netwerk gingen deze voorstellen niet
uit van een nauwgezette technische co~rdinatie~ maar van de formulering van een aantal
algemene doelstellingen~ waarbij het aan de Lid~staten overgelaten zou worden om
deze principes naar eigen inzicht in nationale regelgeving om te zetten~~ De voorstellen
bevatten een aantal regels voor de verbetering van de verwerving van pensioenrechten~
indexering van pensioenrechten en overdracht~ Volgens de voorstellen dienden de
lidstaten alle noodzakelijke maatregelen te nemen om te waarborgen dat deelnemers
en gewezen deelnemers opgebouwde rechten op pensioen konden behouden of
overdragen als zij hun recht op vrij verkeer uitoefenen binnen de Europese Unie~
Lidstaten zouden er daarbij in het bijzonder voor moeten zorgen dat verwervingsperio~
den geen belemmering vormen voor grensoverschrijdende mobiliteiCt Verwer~
vingsperioden zouden onder geen enkele omstandigheid langer meer mogen zijn dan
S jaar~ zij het dat tot ZOIO deze perioden nog maximaal S jaar zouden mogen bedragen~z
In de tweede plaats zouden de lidstaten moeten waarborgen dat een volledig behoud
van pensioenrechten gegarandeerd is voor werknemers die de deelname in een
pensioenregeling beëindigen terwijl zij naar een andere lidstaat verhuizent De
voorstellen bevatten hiertoe enkele bepalingen over de evenredige berekening en de
indexatie van pensioenrechten Daarnaast zou~ bij wijze van alternatief voor het behoud
van pensioenrechten in de regeling~ werknemers de opgebouwde pensioenrechten
moeten kunnen overdragen naar een andere lidstaat~ voorzover de aard van de regeling
zulks toelaat~ Dit voorbehoud werd gemaakt om lidstaten met een pensioensysteem
waarbinnen waarde~overdracht niet gebruikelijk is~ zoals in Frankrijk en Duitsland~
niet te verplichten om waarde~overdracht toe te passen~ Berekening van de overdrachtst
waarde diende te geschieden volgens actuariële richtlijnen die op Europees niveau
zouden worden vastgesteld~ Met betrekking tot de fiscale behandeling van pensioenpre~
mies~ overdrachtswaarden en uitkeringen van werknemers die hun recht op vrij verkeer
uitoefenen werden in de voorstellen de lidstaten opgeroepen om overeenkomsten te
sluiten met betrekking tot de coárdinatie van de fiscale wettelijke regelingent De
lidstaten dienden er verder voor te zorgen dat het pensioen volledig tot uitbetaling kan
komen in het buitenland~ Verder zouden de lidstaten de noodzakelijke maatregelen
moeten treffen om werknemers in staat te stellen gedurende enige tijd de deelname
in de aanvullende pensioenvoorziening in het thuisland voort te zettenY

Tot de indiening van een officieel voorstel voor een richtlijn is het toen echter
niet gekomen~ aangezien al in het voortraject bleek dat tussen de lidstaten geen
unanimiteit zou kunnen worden bereikt over de in de richtlijn voorgestelde maatregelen~
terwijl de voorstellen werden gebaseerd op de artikelen S en Z SS ~ ~OSJ EG~verdrag~
die beiden unanimiteit vereisen~~a Een belangrijk knelpunt was het verzet van ~ met
name ~ Duitsland tegen de gedwongen verkorting van verwervingsperiodenY Meer

J O VgL EuroAS~ ZllggSt p ~ Zgt VB Contact~ juli Ilgbp ~ lbt waarin verschillende versies van de
voorstellen zijn gepubliceerd~
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in het algemeen werd wel gevreesd voor een politieke kettingreactiet werknemers die
binnen een en hetzelfde land van baan veranderen zouden dezelfde bescherming kunnen
gaan verlangen als migrerende werknemerst Werkgevers zouden dan gedwongen kunnen
worden om ookjegens hen dezelfde maatregelen te nemen~ Dit zou kunnen leiden tot
de onderlinge aanpassing van de verschillende nationale pensioenstelsels~ De voorstellen
zouden onvoldoende rekening houden met het feit~ dat aanvullende pensioenregelingen
meestal op vrijwilligheid berustent De extra kosten die dit meebrengt zouden ertoe
kunnen leiden dat werkgevers afzien van het treffen van een aanvullende pensioenvoor~
ziening of de aanvullende pensioenvoorziening beëindigentjb

Het voorstellen van maatregelen op het fiscale terrein lag eveneens gevoelig~
In de voorstellen was overigens al gepoogd aan deze bezwaren tegemoet te komen
door de lidstaten uitsluitend een inspanningsverplichting op te leggen om onderling
in bilaterale belastingovereenkomsten regelingen te treffen voor de aftrekbaarheid van
premies bij grensoverschrijdende deelname en de belasting van overdrachtssommentj~

Na deze mislukking oordeelde Whiteford in haar proefschrift in l~ de kans
op regelgeving ~~as remote as everf~~jg Zij concludeerde evenwel dat ook het voorleggen
van de verschillende belemmeringen in het nationale pensioenrecht aan het Hof van
Justitie weinig soelaas zou brengen~~~ Aanvullende maatregelen zouden daarom nodig
zijn~~ Het invoeren van een verplichting voor werkgevers om deel te nemen in een
verplichte collectieve aanvullende pensioenregeling zou in dit verband de positie van
onder meer migrerende werknemers sterk verbeteren~ zeker als deze pensioenregeling
via een enkel~ centraal pensioenfonds uitgevoerd zou wordent Zij suggereerde dat de
Europese Commissie van tactiek zou moeten veranderen en de lidstaten ~ in het kader
van de samenwerking tussen de lidstaten ter verbetering van de sociale bescherming
binnen de Europese Unie ~ zou moeten overtuigen van de noodzaak om pensioenvoor~
zieningen verplicht te stellen voor alle werkgevers~a~

De Europese Commissie had inmiddels voor een andere weg gekozen~ Omdat
ook de bovenstaande tminimalistische~ benaderingaL tot dusver niet had geleid tot de
indiening van een officieel voorstel tot regelgeving besloot de Commissie in februari
lggb om een door Simone Veil voorgezeten werkgroep inzake het vrij verkeer van
personen te vragen advies uit te brengen over maatregelen om de belemmeringen voor
het vrije verkeer van werknemers die zich bij aanvullende pensioenen voordoen weg
te nemen~ De werkgroep kwam tot de conclusie dat er op communautair niveau behoefte
is aan wetgeving maar koos een nog bescheidener aanpak dan in de eerdere
voorstellen~aj De voorstellen van de werkgroep~Veil gingen uit van de gelijke
behandeling van migrerende werknemers ten opzichte van niet~migrerende werknemers
voor wat betreft het behoud van pensioenrechtent De werkgroep stelde voor de
overdracht van pensioenrechten over te laten aan vrijwillige initiatieven van de sociale
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partners~ Hoewel de Commissie toegaf dat de voorstellen van de werkgroep~Veil lang
niet alle problemen oplossen~ diende het in oktober lgW een voorstel voor een richtlijn
in dat was gebaseerd op het voorstel van de werkgroep~Veil~aS Voor dit voorstel was ~
mede dankzij het feit dat het hete hangijzer van de verwervingsperioden werd omzeild ~
wel voldoende politiek draagvlak en de procedure kon dan ook voortvarend worden
afgehandeld~ Op Zg juni lggS verscheen de richtlijn in het publikatiebladtab

De richtlijn steunt ~ evenals het voorstel van de werkgroep~Veil ~ op drie centrale
elementen~ De eerste centrale verplichting~ opgenomen in artikel l van de richtlijn~
is dat de lidstaten de nodige maatregelen moeten nemen om ervoor te zorgen dat
migrerende werknemers en zelfstandigen hun rechten op pensioen behouden in ten
minste dezelfde omvang als deelnemers die binnen dezelfde lidstaat blijven~ De richtlijn
verplicht de lidstaten echter niet om de voorwaarden voor de verwerving en het behoud
van pensioenrechten als zodanig aan te passen ten behoeve van migrerende werknemers~

Tweede verplichting voor de lidstaten is om ervoor te zorgen dat aanvullende
pensioenregelingen alle uit hoofde van de pensioenregeling verschuldigde prestaties
ook in andere lidstaten integraal uitkeren ~artikel S van de richtlijnj~ Pensioenuitvoerders
zijn hier~ op basis van het vrij verkeer van kapitaal~ al toe verplichLf Deze bepaling
heeft slechts declaratoire waarde met betrekking tot het bestaande communautaire
rechttag

Artikel b van de richtlijn betreft de maatregelen die de lidstaten moeten nemen
om het mogelijk te maken dat werknemers die tijdelijk gedetacheerd worden naar een
andere lidstaat de deelname in de pensioenregeling in het land van oorsprong kunnen
voortzettent De richtlijn sluit aan bij de detacheringsregeling van artikel l~l van
Verordening I ~ IOS I~ l ~ Het recht op voortgezette deelname geldt voor werknemers die
voor een periode van maximaal Il maanden ~eventueel te verlengen met nog eens l Z
maanden~ gedetacheerd worden in een andere lidstaatt

Tot slot is in de richtlijn eveneens een verplichting opgenomen met betrekking
tot de informatie aan deelnemers in pensioenregelingen~ De lidstaten moeten er voor
zorgen dat pensioenuitvoerders de deelnemers in de pensioenregeling adequaat inlichten
over hun pensioenrechten en over de mogelijkheden die hen uit hoofde van de regeling
worden geboden wanneer zij zich naar een andere lidstaat begeven ~artikel ~ van de
richtlijnjt Dat betekent~ dat deze werknemers volledig ingelicht moeten worden over
eventuele keuzemogelijkheden met betrekking tot hun pensioenrechten en de gevolgen
van de gemaakte keuze voor de hoogte van hun pensioen~a~
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De werkgroep~Veil stelde verder nog voor om een Communautair Pensioenforum

op te richtent Dit voorstel is niet in de richtlijn opgenomen~ maar is wel door de
Commissie in overweging genomen~~ Het forum zou moeten bestaan uit vertegenwoor~
digers van de lidstaten~ de sociale partners en pensioenfondsent De taak van dit forum
zou dan zijn het adviseren van de Commissie over verdere oplossingen voor de
belemmeringen van het vrij verkeer in aanvullende pensioenregelingent

In de rest van dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de uitgangspunten~ de

grondslag en de werkingssfeer van de richtlijnt Voor de verwerving en het behoud

van pensioenrechten door werknemers die bij een andere werkgever in een andere

lidstaat gaan werken is vooral artikel I van de richtlijn van belangt In dit hoofdstuk

zal de in artikel I van het voorstel opgenomen plicht tot gelijke behandeling worden
besproken~ en nagegaan worden welke pensioenbreukproblemen op internationaal
niveau wel en niet zullen worden opgelost door dit artikelt Hoewel de in artikel b
opgenomen mogelijkheid tot voortzetting van de deelname in een pensioenregeling
alleen van belang is voor werknemers die gedetacheerd worden naar een andere lidstaat

zal ook deze bepaling kort worden beschrevent In het volgende hoofdstuk komt dan

aan de orde~ welke verdere stappen gezet kunnen worden om de internationale pensioen~

breukproblematiek op te lossent De in artikel S opgenomen verplichting tot export van

uitkeringen en de in artikel nl opgenomen informatieplicht blijven in dit proefschrift

verder buiten beschouwing~

Z~ZJ Uitgangspunten van de richtlijn

Zoals gezegd is de richtlijn gebaseerd op de voorstellen van de werkgroep~VeiL

De voorstellen inzake de coiirdinatie van aanvullende pensioenvoorzieningen zijn

gevoegd bij het algemene rapport van de werkgroep~Veil inzake het vrij verkeer van

personen~s~ De werkgroep constateert in haar algemene rapport dat veel van de

beperkingen voor het vrij verkeer van personen niet direct vallen onder de regels die

het vrij verkeer betreffen maar voortvloeien uit wetten en gebruiken op andere terreinen

De vraag is in hoeverre deze terreinen vallen binnen de bevoegdheden van de

gemeenschap~ De werkgroep onderscheidt drie terreinensZt
~ bepaalde praktijken die resulteren in obstakels en zelfs feitelijke discriminatie die

vallen buiten het vrij verkeer van personen als zodanig~ maar raakvlakken hebben met

het vrij verkeer van goederen en diensten~ sociale regels~ belasting etdt~ De werkgroep

acht de gemeenschap hier competent om te handelen~
~ obstakels die niet resulteren uit discriminatie~ maar uit de verschillen in nationale

wetgevingt Naar de mening van de werkgroep zullen sommige van deze problemen

kunnen worden opgelost via een vorm van wederzijdse erkenningt Voor het overige
kunnen substantiële belemmeringen uitsluitend worden opgelost via harmonisatiet De

werkgroep is echter erg terughoudend over de wenselijkheid hiervan~
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~ obstakels die voorvloeien uit ~maatschappelijke problemen~~ in het bijzonder met
betrekking tot persoonlijke ofgezinssituaties~ waarvan de oplossing exclusief~ of ten
minste primair~ het terrein is van de lidstaten~
Het is duidelijk dat de werkgroep voor wat betreft aanvullende pensioenen vooral kiest
voor het wegnemen van obstakels die vallen binnen de eerste categorie~ Volgens het
standpunt van deze werkgroep maakt het recht vrij verkeer een minimale bescherming
van pensioenrechten bij ontslag noodzakelijk~ Het uitgangspunt van de werkgroep is
dat deze noodzakelijke bescherming geboden wordt als is gewaarborgd dat migrerende
en niet~migrerende werknemers gelijk worden behandeld voor wat betreft het behoud
van pensioenrechten bij ontslagtsj De werkgroep is verder van mening dat Europese
regelgeving daarbij zoveel mogelijk moet voorkomen dat migrerende werknemers beter
af zijn dan niet~migrerende werknemers ~ ~ Deze opinie volgt ~ zoals de werkgroep
zelf ook terecht opmerkt ~ niet uit het gemeenschapsrecht~ss Artikel I S~ JgJ van het
EG~verdrag schrijft de lidstaten onder meer voor om werknemers die gebruik maken
van hun recht van vrij verkeer niet in een ongunstiger positie te plaatsen dan werknemers
die binnen dezelfde lidstaat blijven~~ Het vrrhiedLechter niet ieder onderscheid tussen
migrerende en niet~migrerende werknemerst Werknemers die geen gebruik maken van
het recht van vrij verkeer kunnen immers geen beroep doen op de rechten die
voortvloeien uit artikel ~S~~iI~ van het EG~verdrag en migrerende werknemers wel~
Het verbiedt dan ook niet~ dat een lidstaat in zijn nationale recht een eigen onderdaan
minder gunstig behandelt dan een onderdaan van een andere lidstaat ~omgekeerde
discriminatiej~ tenzij de eigen onderdaan gebruik wil maken of heeft gemaakt van zijn
recht van vrij verkeerY Ook de toepassing van de cobrdinatieregels van Verordening
I ~ IOSII l kan ertoe leiden dat een migrerende werknemer wordt bevoordeeld ten opzichte
van een niet~migrerendet Dit is niet in strijd met het gemeenschapsrecht~ maar slechts
het gevolg van het gebrek aan harmonisatie van de nationale sociale~zekerheidsstelsels Sg

De redenen om een ~betere~ behandeling van migrerende werknemers af te wijzen
liggen dan ook op het politieke vlakt Een betere behandeling van migrerende
werknemers zou er naar de mening van de werkgroep toe kunnen leiden dat de lidstaten
onder druk komen te staan om dezelfde regels ook in de nationale verhoudingen toe
te gaan passent Bijvoorbeeld een gedwongen verkorting van verwervingsperioden ten
behoeve van migrerende werknemers zou lidstaten indirect dwingen tot hannonisatie~
Het belangrijkste bezwaar daartegen ~ volgens de werkgroep ~ is gelegen in de
contractuele aard van pensioenregelingen~ Niet in alle lidstaten zijn er wettelijke regels
met betrekking tot wachttijden~ tot indexering van pensioenrechten en waarde~
overdracht Vergaande regelgeving vanuit de Europese Unie verstoort de dialoog tussen
de sociale partnerst Het zou de ontwikkeling van aanvullende pensioenvoorzieningen
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kunnen hinderen omdat werkgevers door vergaande regelgeving hun bereidheid kunnen

verliezen om pensioenregelingen te treffen~s~
Gezien de voorgeschiedenis van de richtlijn en de moeizame politieke haalbaarheid

ervan is het niet onbegrijpelijk~ dat de werkgroep dit uitgangspunt heeft gekozen en
de Commissie dit heeft gevolgd~ De formele benadering van de werkgroep~Veil heeft
echter enkele belangrijke nadelent Naast het feit dat men kan verdedigen dat het recht
inzake het vrij verkeer van werknemers ruimte biedt voor een ruimere benadering~
is het gevolg ervan dat de bepaling in de richtlijn ~artikel q~ die betrekking heeft op

de verwerving en het behoud van pensioenrechten een uitermate bescheiden karakter
draagt~ en ~ zoals nog zal blijken ~ de belangrijkste problemen onopgelost laatt Door

uitsluitend uit te gaan van gelijke behandeling wordt niet voorkomen dat een migrerende
werknemer onvoldoende beschermd wordt~ omdat nationale bepalingen die het vrij
verkeer hinderen zonder dat sprake is van discriminatie kunnen blijven bestaantbi Het
gevolg van het standpunt van de werkgroep~Veil is verder dat belemmeringen die niet
via de gelijke~behandelingsplicht kunnen worden weggenomen over het algemeen
uitsluitend via harmonisatie kunnen worden aangepakt~ uiteraard voor zover het Verdrag
daar bevoegdheden voor bevat~ De werkgroep is tegelijkertijd echter terughoudend
over de wenselijkheid daarvan en heeft ervan afgezien om voorstellen in die richting
te doent

Het argument van de werkgroep~Veil dat de dialoog van de sociale partners
verstoord wordt en werkgevers afgeschrikt kunnen worden om pensioenregelingen
te treffen als regelgeving wordt ingevoerd die de bescherming van pensioenrechten
bij ontslag verbetert is niet nieuw~ Zowel in de aanloop naar de huidige Europese
richtlijnb~ als binnen lidstaten zelf is dit argument vaker gebruikt om een verbetering
van de bescherming van pensioenrechten bij ontslag af te wenden~ Omdat in veel
lidstaten werkgevers niet verplicht zijn om pensioenregelingen te treffen moet dit
argument zeker serieus worden genomen~ doch niet worden overschatt In Nederland
en het Verenigd Koninkrijk is bij wetsvoorstellen om de bescherming van pensioenrech~
ten bij ontslag te verbeteren vaak aangevoerd~ dat dit ertoe zou leiden dat werkgevers
geen nieuwe pensioenregelingen meer zouden treffen of bestaande pensioenregelingen
zouden versoberenY Echter~ ondanks het feit dat in deze beide lidstaten de meest
vergaande bescherming van pensioenrechten bij ontslag is ingevoerd heeft dit in geen
van beide lidstaten geleid tot een mindere verspreiding van pensioenregelingen of een
versobering ervant~ De bescherming van pensioenrechten bij ontslag vormt slechts
een onderdeel van een stelsel van aanvullende pensioenen~ De wijze waarop
pensioenrechten bij ontslag worden beschermd zal over het algemeen slechts één van
de vele overwegingen vormen voor een werkgever om al dan niet een pensioenregeling
te treffen of voort te zetten~ Bij de afweging spelen niet alleen de verplichtingen mee
die een werkgever op zich laadt maar ook de voordelen~ met name op het fiscale terrein~
die de werkgever kan behalen en de doelen~ met name op het terrein van personeelsbe~
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leid~ die de werkgever ermee kan bereiken~ Veel hangt ook af van de onderhandelingspo~
sitie van de werknemers in de onderneming of bedrijfstak in kwestie~ De gevolgen
van Europese regelgeving kunnen daarom van lidstaat tot lidstaat en van onderneming
tot onderneming verschillent De afwijzing van ieder ingrijpen in de nationale
pensioenstelsels~ ook als dat uitsluitend gebeurt ten behoeve van migrerende werknemers
lijkt dan ook uitsluitend het werkgeversbelang te dienent

ZtZtJ Grondslag van de richtlijn

De richtlijn is gebaseerd op de artikelen S I en Z J S ~ MHJ van het EG~verdragtbs
Artikel S lvan het EG~Verdrag bepaalt~ dat de Raad op voorstel van de Commissie

~ de maatregelen kan vaststellen die op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk
zijn voor de totstandkoming van het vrije verkeer van werknemers~ Dit artikel geeft
de Raad de opdracht om belemmeringen voor het vrije verkeer op het gebied van de
sociale zekerheid te elimineren~ Aanvullende pensioenen maken deel uit van het sociaal
zekerheidsstelsel van een landt Zij vullen de wettelijke pensioenvoorzieningen
doorgaans aan of kunnen deze zelfs ~gedeeltelijkj vervangen Het ontbreken van een
coárdinatieregeling op dit terrein betekent dat de bescherming van pensioenrechten
bij migratie onvoldoende gewaarborgd ist Dit hindert de uitoefening van het vrije
verkeer~ Artikel SI~aZJ biedt een grondslag om maatregelen op dit terrein te nemen~
Omdat de richtlijn eveneens van toepassing is op zelfstandigen is de richtlijn daarnaast
ook gebaseerd op art~ IJS~ J OS~~

Zowel artikel S I~QZ~ als artikel Z~S~~iOS J vereist dat de Raad met eenparigheid
van stemmen een besluit neemt~ Het Economisch en Sociaal Comité is geraadpleegdb~
Daarnaast is het Europees Parlement geconsulteerd~ In de procedure stelde het Europees
Parlement enkele wijzigingen voor in het oorspronkelijke richtlijnvoorsteLba Omdat
de Commissie akkoord ging met de meeste voorgestelde amendementen heeft het een
gewijzigd voorstel ingediend op basis van artikel ISg A~ZSOJ~ tweede lid van het EG~
verdrag~b~

De Commissie acht bij Europees ingrijpen in de sociale zekerheid het subsidiari~
teitsbeginsel van toepassing~~o Het richtlijnvoorstel is daarom getoetst aan dit begmsel ~~
In dit kader benadrukte de Commissie in het richtlijnvoorstel dat het vrij verkeer van
werknemers een van de vier pijlers is van de interne markt~ en de Europese gemeenschap
daarom~ teneinde het verdrag goed uit te voeren Ilde plicht ~heeftj om een specifiek
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instrument goed te keuren dat geschikt is om de kwestie van de pensioenrechten uit
hoofde van aanvullende stelsels te regelenll~~J

Uitblijven van optreden van de gemeenschap op dit terrein is dan ook in strijd
met het Verdrag als daardoor belemmeringen voor het vrij verkeer in stand blijvent
Aangezien de lidstaten zelf deze problemen niet afdoende kunnen oplossen dient op
communautair niveau opgetreden te worden~ De gemeenschap dient haar wetgevende
taak echter te beperken tot het vereiste minimum~ Maatregelen dienen zo veel mogelijk
ruimte te laten voor nationale besluiten~ In dit kader heeft de Commissie nadrukkelijk
gekozen voor een richtlijn als het meest aangewezen instrumenC~ Aan de lidstaten
en de sociale partners wordt veel handelingsvrijheid gelatent~a De richtlijn bevat
uitsluitend in zeer algemene bewoordingen gestelde verplichtingen en heeft verder
een bescheiden karakter~ In verhouding tot het te bereiken doel ~ bevordering van het
vrij verkeer ~ bevat de richtlijn eerder te weinig dan te veel of te ingrijpende maatregelen
en geeft geen aanleiding om strijd met het subsidiariteitsbeginsel te veronderstellen~

Rekening houdend met het subsidiariteitsbeginsel bevat de toelichting bij de
ontwerprichtlijn een beschouwing over de mogelijke financiële lasten die voortvloeien
uit de richtlijn~~S Ook wordt een aparte toelichting gegeven van de gevolgen van het
voorstel voor het bedrijfsleven~ met name het midden~ en kleinbedrijft~b In dit kader
heeft de Commissie bovendien zowel de lidstaten als de sociale partners uitdrukkelijk
over de voorstellen geraadpleegd~~~ Uit de toelichting blijkt niet of de sociale partners
ter gelegenheid van deze raadpleging te kennen hebben gegeven de materie zelf te willen
regelen conform de procedure van de artikelen l ISA~I ~MJ en l ISB~ IJgJ~ De voorstellen
van de Commissie werden zowel van werknemers~ als werkgeverszijde echter
overwegend ondersteundt~g lok~

ZtZtQ Doelstelling en werkingssfeer

Volgens artikel l van de richtlijn is de centrale doelstelling van de richtlijn

IDe rechten te beschermen van de deelnemers aan aanvullende pensioenregelingen
die zich van een lidstaat naar een andere verplaatsen~ en zo bij te dragen aan de
verwijdering van hinderpalen voor het vrije verkeer van werknemers en
zelfstandigen in de Gemeenschapttl

De bovenstaande bewoordingen zijn voorzichtiger dan die in het oorspronkelijke en
het gewijzigde richtlijnvoorstel~ Aanvankelijk bevatte artikel l de doelstelling de
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pensioenrechten van migrerende werkenden ~adequaat te becchermen~ ~~ Gezien het
feit dat de richtlijn lang niet alle belemmeringen voor het vrij verkeer in aanvullende
pensioenregelingen verwijdert past bovenstaande formulering beter bij de aspiraties
van deze richtlijn~

~ Zt~lt L Persoonlijke werkingssfeer

De richtlijn is van toepassing op rechthebbenden uit hoofde van een aanvullende
pensioenregeling~ die in een of meer lidstaten rechten hebben verworven~ of doende
zijn deze te verwerven in een aanvullende pensioenregeling ~artikel Z j~ Voorwaarde
is wel dat de werknemer of zelfstandige deelnemer is~ of is geweest~ in een aanvullende
pensioenregelingt Het deelnemen in een pensioenregeling houdt in dat de werknemer
bijdragen betaalt~ of dat namens hem bijdragen worden betaald~ in ruil waarvoor de
werknemer rechten op pensioen verwerft~ Voor de toepassing van de richtlijn is naar
mijn mening terecht niet vereist~ dat de werknemer of zelfstandige op het moment van
de verplaatsing naar een andere lidstaat deelnemer is in een aanvullende pensioenrege~
ling~ De bescherming die de richtlijn wil bieden betreft ook pensioenrechten die in
het verleden zijn verworven~ maar waarbij de betaling van premies inmiddels is
stopgezett~ Op deze wijze beschermt de richtlijn niet alleen actieve deelnemers maar
eveneens werknemers en zelfstandigen met slapende rechtent De richtlijn beschermt
tevens gepensioneerden die in hun actieve leven pensioen hebben opgebouwd en dit
graag uitbetaald willen zien in een andere lidstaat ~vglt artikel S~t

Daarnaast is de richtlijn ook van toepassing op ~overige in het kader van deze
regelingen rechthebbendenf~ Men kan daarbij in eerste instantie denken aan directe
familieleden~ ofwel gezinsleden en nabestaanden~ zoals in het oorspronkelijke
richtlijnvoorstel was bepaaldtg~ Er zijn echter belangrijke nationale verschillen ~ en
verschillen tussen pensioenregelingen zelf ~ bijvoorbeeld met betrekking tot de vraag
wie recht heeft op nabestaandenpensioen na overlijden van de werknemert Het is
bijvoorbeeld lang niet overal gebruikelijk dat ook ongehuwde partners recht hebben
op nabestaandenpensioent De neutrale formulering ~overige rechthebbendenf doet
recht aan deze verschillen~ Doorslaggevend voor de vraag of een nabestaande onder
de bescherming van de richtlijn valt lijkt mij~ op basis van de formulering van artikel
Z~ of de pensioenregeling in kwestie de nabestaande als rechthebbende aanwijst~

N Vgl~ Voorstel voor een richtlijn inzake bescherming van pensioenrechten van migrerende werkenden
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~ ZtQ Z Materiële werkingssfeer

Zowel artikel l als artikel S bevatten bepalingen met betrekking tot de materiële
werkingssfeer van de richtlijnt Onder de werkingssfeer van de richtlijn vallen
aanvullende pensioenregelingent Daaronder wordt volgens artikel S sub b verstaant

~felke in overeenstemming met de nationale wetgeving en gebruiken ingestelde
ondernemings~ bedrijfs~~ en beroepspensioenregeling~ zoals een groepsverze~
keringscontract~ een door een of meer bedrijfstakken of sectoren gesloten en via
het omslagstelsel gefinancierde regeling~ een op kapitalisatie gebaseerde regeling
of een uit pensioenreserves bekostigde pensioentoezegging of elke collectieve
of vergelijkbare regeling ter verschaffing van een aanvullend pensioen aan
werknemers of zelfstandigen~~~

Deze definitie beoogt volgens de toelichting bij het oorspronkelijke richtlijnvoorstel
overeen te stemmen met de definitie van ondernemings~ en sectorale regelingen in
artikel l van de vierde richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwentg~
Aanvullende pensioenregelingen verstrekken tbuderdomspensioenen en~ indien een
in overeenstemming met de nationale wetgeving en gebruiken ingestelde aanvullende
pensioenregeling daarin voorziet~ invaliditeits~ en nabestaandenuitkeringen ter
aanvulling op of ter vervanging van de uitkeringen die voor dezelfde risicots door de
wettelijke socialezekerheidsregelingen worden verstrekt~artikel S sub ajt Andere
vormen van aanvullende of bovenwettelijke sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld
werkloosheidsuitkeringen vallen niet onder de richtlijn~ evenmin als andersoortige
employee benefitst

Collectieve pensioenregelingen die verbonden zijn aan bedrijf of beroep vallen
onder de richtlijn~ ongeacht de wijze waarop zij worden gefinancierd ffia kapitaaldek~
king~ omslagstelsel of boekreservesj~ en ongeacht de wijze waarop zij zijn georganiseerd
ffia een onderrtemings~ of bedrijfspensioenfonds~ een trust~ een veraekeringsmaatschap~
pij~ binnen de eigen onderneming enzovoortjt De systematiek van de regeling is
irrelevane of de aanvullende pensioenregeling nu een eindloonregeling~ een
middelloonregeling ofeen beschikbare premie~ of vaste~bedragenregeling is~ zij valt
onder de werkingssfeer van de richtlijn~ Ook bijvoorbeeld de pensioenregelingen die
vallen onder het stelsel van verplichte deelneming in bedrijfspensioenfondsen in
Nederland vallen blijkens de ruime definitie en de formulering van artikel l onder de
werkingssfeer van de richtlijn~

Artikel l van de richtlijn sluit door Verordening I IOSI~ l bestreken regelingen
uit van de werkingssfeertg~ Dat betekent in de eerste plaats dat wettelijke pensioenvoor~
zieningen die vallen onder de werkingssfeer van Verordening I~OH f J l niet onder de
werkingssfeer van de richtlijn vallent Verordening I~OSI~ I bevat in artikel l sub j

SI Richtlijn SbM S ~ PbEG lgHb ~ L ZZSIao als gewijzigd bij Richtlijn gblP I PbEG lgJ~~ L abIZO
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de mogelijkheid~ dat een pensioenregeling met een contractuele oorsprong waarin de
deelname verplicht is gesteld via een overheidsbesluit onder de werkingssfeer van de
Verordening wordt gebracht~~ Deze mogelijkheid blijft ook in de toekomst bestaan~
Daardoor ontstaat de interessante situatie dat voor wat betreft bij overheidsbesluit
verplichtgestelde pensioenregelingen een keuze kan worden gemaakt tussen vallen
onder de verordening of vallen onder de richtlijnt Gezien het feit dat op dit moment
het niet gebruikelijk is om dergelijke regelingen onder de Verordening te brengen is
deze keuzemogelijkheid vermoedelijk van weinig praktisch belang~ De richtlijn sluit
in ieder geval in artikel l uit dat de richtlijn en de verordening tegelijkertijd van
toepassing zijn op de pensioenregeling~

De omschrijving van het materiële toepassingsgebied van de richtlijn laat ook
enkele onduidelijkheden bestaan~ Uit de definities blijkt bijvoorbeeld niet duidelijk
of ook individuele pensioenregelingen onder de werkingssfeer vallen~ De tekst van
de richtlijn is wat dat betreft niet ondubbelzinnigt Blijkens de definitie in het
oorspronkelijke en het gewijzigde richtlijnvoorstel werden alleen collectieve regelingen
bedoeldt In de vierde richtlijn inzake de gelijke behandeling van mannen en vrouwen ~
waarmee de werkingssfeer van deze richtlijn zou overeenstemmen ~ worden in artikel
Z ~ tweede lid onder meer individuele pensioenregelingen voor zelfstandigen en
facultatieve voorzieningen in pensioenregelingen die op individuele basis aan
deelnemers worden aangeboden uitgesloten~ In de definitieve tekst van de richtlijn
voor de bescherming van pensioenrechten van migrerende werknemers wordt echter
gesproken van een ~collectieve of vergelijkbare regelingf~ Dit lijkt enige ruimte te
verschaffen voor de conclusie dat individuele regelingen onder de richtlijn zouden
kunnen vallen~ Dat zou dan met name het geval kunnen zijn voor individuele
pensioenregelingen die door of met medewerking van de werkgever worden afgesloten
en ~gedeeltelijk~ door de werkgever worden gefinancierd~ De afbakening van het
toepassingsgebied op dit moment zou in de toekomst echter tot onenigheid kunnen
leident

De positie van ambtenaren is eveneens niet geheel duidelijk~ We mogen aannemen
dat het begrip ywerknemers in de richtlijn uitgelegd moet worden als een werknemer
in de zin van artikel ~S~~gJ van het Verdrag~ In het vierde lid van artikel ~lS~ J g~ worden
ambtenaren uitgesloten van het recht van vrij verkeer~ maar het Hof heeft aan deze
restrictie een beperkte uitleg gegeven~ alleen waar sprake is van uitoefening van
openbaar gezag mag de werknemer in publieke dienst worden uitgesloten van het recht
van vrij verkeert Werknemers in overheidsdienst die geen openbaar gezag uitoefenen~
zijn over het algemeen te beschouwen als ~werknemerf in de zin van het Verdragt
Ambtenaren worden niet expliciet uitgesloten van de werkingssfeer van de richtlijn~
noch worden speciale pensioenregelingen voor ambtenaren expliciet uitgesloten Gezien
ook de ruime werkingssfeer van de richtlijn is er geen reden om aan te nemen dat
pensioenregelingen voor ambtenaren geheel buiten de werkingssfeer van de richtlijn
zouden vallent

Sa Pennings l ~O ~ ~ pt bSt Frankrijk heeft de werkloosheidsverzeke ri ngen~ die via algemeen verbindend
verklaarde caod s zijn geregeld ~ op deze wijze onder de verordening gebrachtt
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De richtlijn dient per ZS juli ZOOI geïmplementeerd te zijn De lidstaten kunnen volgens
artikel H van de richtlijn bepalen dat artikel b van de richtlijn slechts van toepassing
is op detacheringen die op of na deze datum beginnent De lidstaten kunnen de richtlijn
implementeren via wettelijke of bestuursrechtelijke bepalingen~ dan wel er voor zorgen
dat werkgevers en werknemers via overeenkomsten de nodige bepalingen invoeren
~artikel IO van de richtlijn~~

I~ De gelijke behandelingsplicht in artikel I van de richtlijn

I~J~ I Algemeen

De volledige tekst van artikel ~ van de richtlijn luidt als volge

rrDe lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat deelnemers
voor wie geen bijdragen aan een aanvullende pensioenregeling meer worden
betaald als gevolg van het feit dat zij zich van een lidstaat naar een andere hebben
begeven~ hun verworven pensioenrechten behouden in dezelfde mate als
deelnemers voor wie geen bijdragen meer worden betaald~ maar die in dezelfde
lidstaat zijn gebleven~ Dit artikel is ook van toepassing op andere rechthebbenden
uit hoofde van die aanvullende pensioenregelingt~t

Volgens de toelichting bij het oorspronkelijke richtlijnvoorstel weerspiegelt deze
bepaling één van de basisprincipes van het communautair recht dat voortvloeit uit artikel
aS ~BJvan het Verdrag~ namelijk dat een werknemer die gebruik maakt van zijn recht
van vrij verkeer niet minder gunstig behandeld mag worden dan een werkende die in
de lidstaat van oorsprong blijftgs In deze zin voert artikel ~ van de richtlijn geen nieuwe
verplichting in~ Het recht op gelijke behandeling geldt alleen voor werknemers en
zelfstandigen die al pensioenrechten verworven hebben~gb

Volgens artikel S sub c van de richtlijn worden onder pensioenrechten verstaan
de rechten op uitkeringen die verkregen zijn nadat is voldaan aan de in de bepalingen
van de aanvullende pensioenregelingen en~ voorzover van toepassing~ in de nationale
wetgeving voorgeschreven voorwaardent Met name is vereist dat de werknemer moet
hebben voldaan aan een eventuele wacht~ of verwervingsperiodet Dat wil zeggen~ dat
als de werknemer bij het einde van zijn dienstverband eerst nog een wachtperiode had
moeten vervullen om deelnemer te kunnen worden in de pensioenregeling~ of gedurende
een bepaalde periode deelnemer in de regeling had moeten zijn om een onvoorwaardelijk
recht te verkrijgen op pensioeng~ de richtlijn hem niet alsnog een recht geeft op behoud
van zijn pensioen als hij naar een andere lidstaat vertrekttM Het ligt niet in de bedoeling
van het richtlijnvoorstel om wachttijden in aanvullende pensioenregelingen te verbieden
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of aan een maximum te binden De gelijke behandelingsplicht heeft daarom belangrijke
beperkingent uitsluitend als in een nationaal pensioenstelsel al een goede bescherming
voorhanden is kan de migrerende werknemer hiervan profiterent Andersom~ als in de
nationale wetgeving een goede bescherming ontbreekt dan kan de migrerende
werknemer niet op een internationaal doorgevoerde minimale bescherming rekenen~

De vraag is welke belemmeringen voor het vrij verkeer in aanvullende pensioen~
regelingen door de toepassing van het gelijke behandelingsbeginsel dan wel zullen
moeten worden opgeruimd~ Het beginsel van gelijke behandeling vloeit voort uit artikel

van het Verdrag en de daaromtrent ontwikkelde jurisprudentie van het Hof~
De concrete invulling van het gelijke behandelingsbeginsel zal dan ook beoordeeld
moeten worden aan de hand van de eerdere jurisprudentie van het Hof met betrekking
tot het vrij verkeer van werknemers~ Hieronder zal verder worden onderzocht welke
problemen rond een internationale pensioenbreuk wel~ en welke niet opgelost kunnen
worden via artikel ~ van de richtlijnt

Z t JtZ De verwerving van pensioenrechten

Pensioenrechten zijn pas ~verworven~ op het moment dat een werknemer aan de
minimale verwervingsperiode heeft voldaan~ Als dat niet zo is~ dan zal er geen
verworven recht zijn dat kan worden behouden~gg Zoals in de vorige paragraaf al is
aangegeven~ verplicht de richtlijn lidstaten niet om er voor te zorgen dat een migrerende
werknemer in dat geval alsnog een recht op pensioen verwerft~ Het is niet de bedoeling
dat wachttijden afgeschaft worden of aan een maximum worden gebonden~ Wel vloeit
uiteraard uit de gelijke~behandelingsplicht voort dat voor migrerende werknemers geen
langere wachttijden ofstrengere toetredingseisen zullen mogen gelden dan voor niet~
migrerende werknemers~

Lidstaten en werkgevers mogen voorts geen onderscheid maken tussen migrerende
en niet~migrerende werknemers bij de vervulling van een voorwaarde voor toetreding
tot de pensioenregeling ofde verwerving van pensioenrechtent In dit kader is bijvoor~
beeld van belang dat als een werkgever voor de vervulling van een wachttijd tijdvakken
van arbeid in aanmerking neemt die bij een andere werkgever zijn vervuld~ daarbij
niet gediscrimineerd mag worden tussen migrerende~ en niet~migrerende werknemerst
In enkele recente arresten van het Hot~ was dit aan de orde~ Uit deze rechtspraak blijkt
dat het niet in aanmerking nemen van beroepswerkzaamheden in buitenlandse openbare
dienst voor bevordering naar een hogere salarisschaal~ een senioriteitstoeslag of de
verwerving van pensioenrechten door een nationale overheid in zijn rol van werkgever
in strijd kan zijn met het beginsel van gelijke behandelingt

In het arrest Vougioukas~~t ging het om een Griekse arts~ Hij had in de zestiger
jaren enige jaren in Duitsland gewerkt als arts in een openbaar ziekenhuis~ Volgens
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de Griekse ~bijzonderef pensioenregeling voor ambtenaren waar Vougioukas onder
viel konden tijdvakken van beroepswerkzaamheden als arts in openbare ziekenhuizen
in aanmerking worden genomen voor het recht om premies te gaan betalen om een
aanspraak op pensioen te verkrijgen~ Vougioukas verzocht de tijdvakken van arbeid
in Duitsland mee te laten tellen~ aangezien hij deze tijdvakken nodig had om een recht
op ouderdomspensioen te kunnen verkrijgen Dit werd hem geweigerd~ Vougioukas
kon geen beroep doen op de bepalingen van Verordening I I OSI~I l omdat bijzondere
regelingen voor ambtenaren in artikel I ~ vierde lid van de verordening worden
uitgeslotent Het Hof bepaalde dat deze uitsluiting ~ ondanks het feit dat omdat de Raad
van Ministers reeds lang zonder resultaat voornemens was om de werkingssfeer van
de verordening uit te breiden naar ambtenarenregelingen de Raad zijn door het verdrag
opgelegde verplichting niet was nagekomen ~ niet in strijd was met de artikelen ~S~JIJ
en SI ~j van het Verdragt Vervolgens ging het Hof echter na of er aanleiding was
om de samentelling van tijdvakken rechtstreeks te baseren op de artikelen ~tS~~gJ en
S I~aZ~Het Hof benadrukte dat wanneer een werknemer alleen de tijdvakken van arbeid
als arts die zijn vervuld in nationale openbare ziekenhuizen mee kan laten tellen voor
het verkrijgen van pensioen~ en soortgelijke tijdvakken van arbeid die in een openbaar
ziekenhuis in een andere lidstaat zijn vervuld niet~ hij afgeschrikt kan worden om
gebruik te maken van zijn recht van vrij verkeert Het Hof vervolgde daaropt

IIEen dergelijke wettelijke regeling schept een verschil in behandeling tussen
werknemers die hun recht op vrij verkeer niet hebben uitgeoefend en migrerende
werknemers~ in het nadeel van laatstgenoemden~ omdat het probleem van de
erkenning van in andere lidstaten van de Gemeenschap vervulde tijdvakken zich
enkel voordoet voor werknemers die gebruik hebben gemaakt van hun recht op
vrij verkeerttt

Deze discriminatie klemde volgens het Hof temeer omdat het beginsel van samentelling
van tijdvakken rechtstreeks in artikel SI is neergelegd~ en niet is gerespecteerd
omdat de betreffende tijdvakken in een andere lidstaat zijn vervuld~ De weigering om
de in het buitenland doorgebrachte tijdvakken mee te tellen werd daarom in strijd geacht
met de artikelen ~S~~OJ en S I van het Verdrag~

In de zaak Schdning~Z was sprake van een Duitse federale cao voor werknemers
van de openbare sector~ Volgens deze cao moesten medisch specialisten in een bepaalde
salarisgroep acht jaar in dienst zijn om te worden bevorderd naar een hogere
salarisgroept Daarbij werd uitsluitend rekening gehouden met dienstjaren binnen de
openbare sector in Duitsland~ alsmede binnen een bepaalde salarisgroept Dat betekende
dat tijdvakken van arbeid die Schdning in Griekenland had gewerkt als medisch specia~
list niet in aanmerking werden genomen~ Het Hof stelde vast dat de werkzaamheden
die zij zowel in Griekenland in openbare dienst als in Duitsland in openbare dienst
had verricht als vergelijkbaar moesten worden aangemerkt~ Het niet laten meetellen
van de in Griekenland doorgebrachte tijdvakken werd in strijd geacht met het non~discri~
minatiebeginsel van artAS EG~verdrag~ omdatde voorwaarden voor bevordering Itklaar~
blijkelijk ten nadele van migrerende werknemers die een deel van hun loopbaan in
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de openbare dienst van een andere lidstaat hebben vervuld~~ uitwerkten~ Het feit~ dat
andere werknemers van de Duitse openbare dienst zich in dezelfde situatie zouden
kunnen bevinden ~omdat zij elders in Duitsland verrichte werkzaamheden ook niet
konden laten meetellenj deed daar volgens het Hof niet aan afY

Uit bovenstaande arresten blijkt dat als een werknemer een bepaald recht niet
heeft verworven omdat hij de voorgeschreven wachttijd niet heeft vervuld~ terwijl hij
deze voorwaarde wel zou hebben vervuld als vergelijkbare tijdvakken van arbeid in
een andere lidstaat zouden zijn meegeteld~ sprake kan zijn van een belemmering van
het vrij verkeer van werknemers~ Wel moet sprake zijn van ~soortgelijkef tijdvakken
van arbeid ~Vougioukas~ en ~vergelijkbare~ werkzaamheden ~Scháningj~ In het arrest
Commissie vt Helleense Republiek benadrukte het Hof dat het aan de lidstaat is om
op verzoek van de betrokken persoon na te gaan of de aanstelling in buitenlandse
openbare dienst ~equivalent~ is aan de aanstelling in binnenlandse openbare diensCM

Whitefordgs achtte het echter onwaarschijnlijk dat ook werkgevers in de
marktsector op basis van deze jurisprudentie verplicht zouden zijn om bij de vervulling
van wachttijden rekening te houden met tijdvakken van arbeid in een andere lidstaatt
Zij achtte de feiten in Vougioukas te specifiekt Zij wees er op dat de verplichting om
de tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat mee te tellen in het geval van Vougioukas
klaarblijkelijk geen ~substantiëlej financiële consequenties had voor de lidstaatt Voor
particuliere ondernemers zou het in aanmerking moeten nemen van tijdvakken van
arbeid voor het vervullen van een wachttijd wel leiden tot extra kosten In veel lidstaten
zijn aanvullende pensioenvoorzieningen gebaseerd op een vrijwillige beslissing van
de werkgevert Een toename van de kosten van een pensioenregeling kan er toe leiden
dat werkgevers afzien van het invoeren van een pensioenregeling of dat zij een
bestaande regeling stopzetten~ Om deze reden achtte zij het onwaarschijnlijk dat het
Hof het Verdrag in zulk een geval rechtstreeks zou toepassent

Naar mijn mening moet deze opinie worden genuanceerd~ Er is geen enkele reden
om te veronderstellen dat bedrijven in de marktsector nooit verplicht zouden kunnen
zijn om tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat in aanmerking te nement In de
bedoelde arresten ging het ook niet om de openbare dienst in ~eigenlijke~ zin~ Deze
is immers uitgesloten van de werkingssfeer van artikel ~IS~jgJ EG~verdragt Het ging
om werkzaamheden in openbare dienst die niet te maken hebben met het uitoefenen
van openbaar gezag en die vallen onder het vrij verkeer van werknemers~~ Men kan
a priori niet verdedigen~ dat voor de overheid als werkgever andere verplichtingen
voortvloeien uit het vrij verkeer van werknemers dan voor werkgevers in de marktsector~

Wel van belang is~ is dat de regelingen die in de arresten in het geding waren
regels gaven voor de samentelling van tijdvakken van arbeid bij verschillende
instellingen~ zij het uitsluitend binnen de openbare dienstt In het arrest Vougioukas
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bijvoorbeeld werden dienstjaren doorgebracht in verschillende Griekse openbare zieken~
huizen alle in aanmerking genomen voor de verkrijging van een recht op pensioent
Datzelfde gold in het geval Schdning~ waar weliswaar slechts rekening werd gehouden
met werkzaamheden onder de werkingssfeer van de cao en binnen één bepaalde
salarisgroep~ maar deze werkzaamheden konden achtereenvolgens bij verschillende
instellingen zijn verricht~ Op basis van het gelijke~behandelingsbeginsel moet men
aannemen dat in regelingen waar tijdvakken van arbeid bij verschillende instellingen

of werkgevers worden samengeteld~ ook tijdvakken van arbeid in een andere lidstaat
in aanmerking moeten worden genoment

Het is mogelijk dat in de marktsector regelingen voor de samentelling van
tijdvakken minder voorkomen~ maar zij zijn in het particuliere bedrijfsleven zeker niet
helemaal onbekend~ In hoofdstuk S is besproken~ dat in Duitsland tijdvakken van arbeid
bij een andere werkgever~ alsmede tijdvakken van bijvoorbeeld scholing zowel op
vrijwillige basis als op grond van de wet in aanmerking ~kunnenj worden genomen
voor de vervulling van een wachttijdt Binnen concernverband wordt eveneens veelal
rekening gehouden met tijdvakken van arbeid die in een ander onderdeel van het concern
zijn verrichtt Als een onderneming voor het vervullen van een wachttijd tijdvakken
van arbeid elders op basis van een wettelijke of contractuele verplichting~ dan wel een
vast gebruik~ geheel of gedeeltelijk in aanmerking neemt zal deze onderneming op
basis van het gelijke~behandelingsbeginsel eveneens gelijksoortige tijdvakken van
arbeid in een andere lidstaat in aanmerking moeten nemen~

Z~J~J Het behoud van verwo rven pensioenrechten na beëindiging van de
deelname

Uit de plicht tot gelijke behandeling vloeit voort dat waar in de nationale wetgeving
voorschriften zijn opgenomen met betrekking tot het behoud van pensioenrechten bij

ontslag en de wijze waarop deze rechten berekend moeten worden~ deze voorschriften
ook moeten gelden voor werknemers die in een andere lidstaat gaan werken en

werknemers die eerder in een andere lidstaat hebben gewerktt Als in de wetgeving

is voorgeschreven dat de opgebouwde pensioenrechten bij ontslag evenredig moeten

zijn aan het totale pensioen dat de werknemer had kunnen opbouwen als hij in de

regeling was gebleven~ dan kan een ongunstiger berekeningswijze voor migrerende
werknemers niet toegestaan worden~ Overigens blijkt uit het onderzoek naar Nederland~
Duitsland en het Verenigd Koninkrijk dat in deze landen de voorschriften voor het
behoud en de berekening van opgebouwde pensioenrechten gelden ongeacht de
herkomst~ bestemming of nationaliteit van de werknemer~ De voorschriften gelden
namelijk voor alle werknemers die op het territorium van deze lidstaten de deelname
in een aanvullende pensioenregeling beëindigen~ Uit het onderzoek blijkt verder niet~

dat ongelijke behandeling van migrerende en niet~migrerende werknemers in dit verband

~ondanks dat dit wettelijk niet is toegestaan~ in de praktijk toch voorkomt~
Waar wettelijke voorschriften omtrent het behoud en de berekening van pensioenrechten

na ontslag ontbreken dienen lidstaten erop toe te zien dat aanvullende pensioenregeling~

en werknemers die naar een andere lidstaat vertrekken gelijk behandelen met
werknemers die in dezelfde lidstaat zullen blijven~ De richtlijn schrijft echter niet voor
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dat in een lidstaat een zekere minimale ~wettelijke~ bescherming moet worden ingevoerd
ten behoeve van de opgebouwde pensioenrechten van migrerende werknemerst

Hetzelfde geldt voor de bescherming van opgebouwde pensioenrechten tegen
waardeverliest Niet alle lidstaten kennen een wettelijke verplichting tot indexering
van pensioenrechten na ontslag~ Van de onderzochte landen kent alleen het Verenigd
Koninkrijk een wettelijke indexeringsverplichtingt Deze verplichting is van toepassing
op alle werknemers die de deelname in een aanvullende pensioenregeling beëindigen~
In deze zin is dus al voldaan aan de gelijke behandelingsplicht in de richtlijnt Nederland
kent een ~halvC indexeringspliche als in een aanvullende pensioenregeling toeslagen
worden verleend op ingegane pensioenen~ dan moeten de pensioenrechten van ex~
deelnemers overeenkomstig worden aangepastt Dit recht op gelijke behandeling met
reeds gepensioneerden geldt voor alle werknemers binnen de werkingssfeer van de
Nederlandse pensioenwetgeving~ ongeacht of de werknemer in een andere lidstaat gaat
werken of niett Nederland is niet verplicht tot de invoering van een indexeringsplicht~
In Duitsland ontbreekt een wettelijk voorschrift tot indexering van pensioenrechten
na ontslagt Waar in aanvullende pensioenregelingen toch wordt voorzien in een of
andere vorm van indexering van opgebouwde pensioenrechten na ontslag dient
gewaarborgd te worden dat in dit opzicht migrerende en niet~migrerende werknemers
gelijk worden behandeldt Niet gezegd kan worden dat Duitsland verplicht is tot het
invoeren van een wettelijke indexeringsplicht voor pensioenrechten van migrerende
werknc merst

~t~tQ Overdracht van pensioenrechten

Artikel ~ van de richtlijn ziet uitsluitend op het behoud van verworven pensioenrechten~
Daaronder worden blijkens artikel S ~ sub b en c verstaan rechten op uitkeringen die
in het kader van de pensioenregeling worden verstrekt~ Gezien de tekst van de richtlijn
op dit punt is het de vraag of ook een iafgeleidt recht~ bijvoorbeeld op overdracht van
pensioenrechten~ binnen de gelijke~behandelingsplicht valt~ Het staat vast dat van het
opnemen van waarborgen voor een internationale waarde~overdracht met betrekking
tot de procedure en de berekening van over te dragen rechten is afgezien De werkgroep~
Veil zag nadrukkelijk af van het doen van voorstellen om internationale overdracht
van pensioenrechten te vergemakkelijken~gj Dit zou speciale rechten voor mobiele
werknemers creëren~ hetgeen juist niet de bedoeling was~~g Het onderhandelen over
overeenkomsten met betrekking tot internationale overdracht van pensioenrechten zou
overgelaten moeten worden aan een Communautair Pensioenforum bestaande uit
vertegenwoordigers van lidstaten~ pensioenfondsen en sociale partners~~ In het
Groenboek over de aanvullende pensioenen benadrukte de Commissie dat het in te
dienen richtlijnvoorstel de problemen met de overdraagbaarheid van pensioenrechten
zou laten voortbestaan~~~ Ook de Commissie suggereerde dat een Communautair
Pensioenforum de problemen rond internationale overdracht zou moeten oplossent~
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Om deze reden is de overdraagbaarheid van pensioenrechten buiten de richtlijn
gebleven~ Het lijkt er op~ dat het inderdaad eveneens de bedoeling is geweest om
overdracht van pensioenrechten buiten de gelijke~behandelingsplicht van artikel ~ te
houden~

Dit nu is vanuit de toepassing van het EG~verdrag nauwelijks verdedigbaart
Gesteld dat onder de bescherming van artikel I uitsluitend rechten op uitkeringen bij
invaliditeit~ ouderdom en arbeidsongeschiktheid moeten worden verstaan~ dan betekent
dat~ dat niet alleen overdracht maar ook eventuele andere iafgeleide~ rechten zoals
een recht op afkoop of verrekening van pensioenrechten na echtscheiding niet worden
beschermd door de richtlijn~ Dat klemt temeer omdat de plicht tot gelijke behandeling
rechtstreeks voortvloeit uit het EG~Verdragt Deze verdragsverplichting geldt in beginsel
eveneens voor overdracht van pensioenrechten en andere tafgeleide~ rechten voor zover
zij in het kader van een pensioenregeling worden toegekendt Het is daarom mogelijk
dat het recht op gelijke behandeling bij overdracht onder omstandigheden rechtstreeks
op het verdrag gebaseerd kan wordent~

~IA Voortzetting van de deelname voor gedetacheerde werknemers

Artikel b van de richtlijn bepaalt dat de lidstaten maatregelen moeten nemen waardoor
werknemers die door hun werkgever tijdelijk naar een andere lidstaat worden gedeta~
cheerd aangesloten kunnen blijven bij de aanvullende pensioenregeling in het land
waar ze normaliter werkzaam zijnt Het richtlijnvoorstel beoogt de detacheringsregeling
die is opgenomen in artikel l~ van Verordening I WUII uit te breiden naar de
aanvullende sociale zekerheid~ ~ Volgens Verordening I ~IOSI ~ I is de werknemer
verzekerd in het wettelijk sociale~zekerheidsstelsel van het land waar hij werkzaam
ist~~ Artikel l I van de verordening maakt echter een uitzondering op deze hoofdregel
voor werknemers die voor een periode van maximaal l Z maanden worden gedetacheerd
naar een andere lidstaat~ Deze werknemers blijven onderworpen aan het wettelijke
sociale~zekerheidsstelsel van het land van herkomstt Vereist is wel~ dat sprake is van
detachering~ Dat houdt in dat de band met de werkgever in het land van herkomst intact
blijftt De duur van de detachering mag in principe de lZ maanden niet overschrijden~
Verlenging van deze periode met nog eens lZ maanden is echter mogelijkt~~s Artikel
l~ van Verordening l~OWl l staat verder toe dat lidstaten via een overeenkomst een
langere periode afsprekent

De richtlijn beoogt werknemers die conform artikel l~ van de verordening zijn
gedetacheerd tevens de mogelijkheid te bieden om de deelname in de regeling van
aanvullende sociale zekerheid voort te zetten tijdens de detachering~ Artikel S ~ sub
e van de richtlijn omschrijft een tgedetacheerdf werknemer als een werknemer die
overeenkomstig titel II van Verordening IIOSiI l onderworpen blijft aan de wetgeving
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van de lidstaat van oorsprong~ Lidstaten noch werkgevers zijn op basis van de richtlijn
echter verplicht om werknemers die niet worden gedetacheerd eveneens de mogelijkheid
te bieden de deelname in een aanvullende pensioenregeling voort te zetten~

In de richtlijn zijn twee verplichtingen opgenomen om de voortzetting van de
deelname voor gedetacheerde werknemers te realiseren~ In de eerste plaats zijn de
lidstaten op basis van het eerste lid van artikel b van de richtlijn verplicht om de nodige
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat de betaling van pensioenpremies aan
een aanvullende pensioenregeling tijdens de periode van detachering in een andere
lidstaat kan worden voortgezet~ De richtlijn laat het aan de lidstaten over om te bepalen
welke maatregelen worden genomen~ De verplichting om maatregelen te nemen zal
in ieder geval inhouden dat een ~uitzendendef lidstaat toestaat dat de werknemer deel
blijft nemen in de aanvullende pensioenregeling ook als hij tijdelijk niet op het nationale
territoir werkzaam is~ Het tweede lid van artikel b bepaalt dat als de betaling van
pensioenpremies aan een aanvullende pensioenregeling in het land van oorsprong wordt
voortgezet~ de gedetacheerde werknemer~ en in voorkomend geval de werkgever~
vrijgesteld worden van elke verplichting om premies te betalen aan een aanvullende
pensioenregeling in een andere lidstaat~ Dit houdt in ieder geval in dat de lidstaat van
ontvangst de werknemer niet mag verplichten om deel te nemen aan een op haar
grondgebied gevestigde pensioenregeling als door of namens de gedetacheerde werkne~
mer pensioenbijdragen worden betaald aan een pensioenregeling in het land van herk~
omsL IOS

Het uitgangspunt is kortom dat de gedetacheerde werknemer voor wat betreft
de opbouw van pensioenrechten kan blijven vallen onder het stelsel van het land van
herkomstt De betreffende bepaling heeft blijkens de tekst niet het karakter van een
dwingende aanwijsregel~ de lidstaten zijn uitsluitend verplicht de mogelijkheid tot
voortzetting van de deelname te scheppent De bepaling moet worden bezien tegen de
achtergrond van de regels van het internationaal privaatrecht ter zaket Volgens artikel
b~ tweede lid~ van het Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op
verbintenissen uit overeenkomst~ is op een werknemer~ als geen rechtskeuze is
gemaakt~ het recht van toepassing van het land waar hij gewoonlijk zijn arbeid verricht~
zelfs als hij tijdelijk tewerk wordt gesteld in een ander landt Niettemin bepaalt artikel
~ van het Verdrag van Rome dat toepassing kan worden gegeven aan dwingendewetge~
ving van het land waarmee de overeenkomst nauw is verbonden~

De vraag is dan natuurlijk in hoeverre een lidstaat ivan ontvangstf dwingende
regels van het nationaal arbeidsrecht toe kan passen op op haar grondgebied
gedetacheerde werknemers~ en in het bijzonder in hoeverre een gedetacheerde
werknemer verplicht kan worden om deel te nemen in een pensioenregeling op het
territoir van deze lidstaatt Met deze bepaling in de richtlijn wordt vastgelegd dat de
lidstaat van ontvangst de werknemer daartoe niet mag verplichten~

Daarmee sluit zij aan bij eerdere wetgeving en rechtspraak~ In de Europese richtlijn
inzake de detachering van werknemers in het kader van het vrij verrichten van diensten
is weliswaar bepaald dat lidstaten~ ongeacht het recht dat van toepassing is op de
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arbeidsovereenkomst~ zullen garanderen dat bepaalde dwingende arbeidsrechtelijke
regelgeving ook wordt toegepast op werknemers die gedetacheerd worden naar hun
territoir~ Dit geldt bijvoorbeeld voor dwingende wetgeving inzake minimale beloning~
Aanvullende bedrijfspensioenregelingen zijn daarvan in de detacheringsrichtlijn echter
nadrukkelijk uitgeslotent~ In het arrest in de zaak Guid~ bepaalde het Hof dat de
artikelen Sg en bO van het Verdrag verbieden dat een lidstaat een in een andere lidstaat
gevestigde onderneming die in de eerstgenoemde lidstaat tijdelijk werk uitvoert~
verplicht werkgeversbijdragen te betalen in de vorm van getrouwheids~ en weerverletze~
gels als deze onderneming voor dezelfde werknemers en voor dezelfde werkpériode
al vergelijkbare bijdragen betaalt in de staat waar zij gevestigd is~

Voor de Nederlandse situatie heeft de verplichting uit het tweede lid van artikel
b bijvoorbeeld tot gevolg~ dat op het Nederlandse territorium gedetacheerde werknemers
niet verplicht kunnen worden om deel te nemen in een verplicht gesteld bedrijfs~
pensioenfonds als ten behoeve van de werknemer al pensioenbijdragen worden betaald
aan een pensioenregeling in een andere lidstaatt

Het is echter niet geheel duidelijk waar artikel b de lidstaten verder toe verplichtt
Het oorspronkelijke richtlijnvoorstel bevatte een expliciete verplichting tot wederzijdse
erkenning van wetgeving~ het bepaalde dat de lidstaat van ontvangst de betaalde
pensioenpremies ~ ook in fiscaal opzicht ~ als gelijkwaardig diende te erkennen aan
de aan een aanvullende pensioenregeling in de lidstaat van ontvangst betaalde bijdra~
gentt~o Dat zou bijvoorbeeld betekenen dat als een Britse werknemer in Nederland
wordt gedetacheerd~ de Nederlandse overheid zou moeten toestaan ~ bijvoorbeeld via
het verlenen van vrijstelling ~ dat de pensioenbijdragen ten behoeve van deze werknemer
worden betaald aan de Britse pensioenregeling van de werknemer~ ook al wordt deze
regeling niet uitgevoerd zoals is voorgeschreven door de Nederlandse Pensioem en
spaarfondsenwett Verder zou het betekenen dat als werknemers betaalde pensioenpre~
mies kunnen aftrekken van de belasting~ deze aftrek eveneens moet worden toegestaan
aan werknemers die in het kader van de detacheringsregeling de deelname in de
pensioenregeling in het land van oorsprong voortzettentt t ~ In de definitieve tekst van
de richtlijn is de expliciete verplichting tot wederzijdse erkenning echter verdwenen~
Het is goed mogelijk dat de Raad de lidstaten vrij wilde laten om voortzetting van de
deelname ook via andere middelen te bewerkstelligen~ en het moeilijke punt van ~ met
name ~ de fiscale wederzijdse erkenning wilde vermijden~ De richtlijn lijkt dubbele
belastingheffing echter niet te verbieden~ waarmee het belangrijkste obstakel voor
grensoverschrijdende deelname zal blijven bestaan~~
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~J Conclusie

Naast de mogelijkheid van voortgezette deelname in de pensioenregeling voor
gedetacheerde werknemers bevat de richtlijn de plicht om migrerende werknemers
gelijk te behandelen bij het behoud van verworven pensioenrechten~ Met name de
gelijke~behandelingsplicht van artikel l van de richtlijn voegt niets toe aan de
verplichtingen die lidstaten en werkgevers hebben rechtstreeks op grond van artikel
~S~~ g J EG~verdrag namelijk om migrerende werknemers niet ongunstiger te behandelen
dan werknemers die in dezelfde lidstaat blijven~ Noch zal het veel veranderen aan de
in de lidstaten bestaande praktijk met betrekking tot het behoud van pensioenrechten
Uit het onderzoek naar de aanvullende pensioenstelsels in Nederland~ Duitsland en
het Verenigd Koninkrijk blijkt niet~ dat onderscheid wordt gemaakt tussen migrerende
en niet~migrerende werknemers voor wat betreft het behoud van onvoorwaardelijke
aanspraken op pensioen~ de berekening van deze aanspraken na ontslag en de indexering
van deze aansprakent

De richtlijn lost verder de belangrijkste problemen rond internationale
pensioenbreuken niet opt In de eerste plaats wordt het lidstaten niet verboden om lange
wachttijden op te leggent In de tweede plaats worden de lidstaten niet verplicht om
voorschriften voor de berekening van pensioenrechten of de voorkoming van waarde~
verlies in te voeren In de derde plaats lijkt overdracht geheel buiten het bereik van
de richtlijn te vallen~ De richtlijn kan daarom niet anders worden beschouwd dan als
een eerste stap op weg naar een echte oplossing voor de internationale pensioen~
breukproblematiekt In het volgende hoofdstuk zal worden besproken~ welke stappen
in de toekomst genomen kunnen worden om te komen tot een verdergaande oplossingt
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Hoofdstuk S Perspectieven

H A Inleiding

In het vorige hoofdstuk is weergegeven wat op dit moment de stand van zaken is rond
de internationale pensioenproblematiekt Daarin werd uitgelegd dat de richtlijn voor
wat betreft internationale pensioenbreuken feitelijk geen verplichtingen in het leven
roept die de lidstaten niet al hadden op grond van het verdrag en de daarop gebaseerde
jurisprudentiet Daarnaast is geconcludeerd~ dat het richtlijnvoorstel niet alle bestaande
problemen oplost~

In dit hoofdstuk komt aan de orde op welke wijze met betrekking tot enkele van

de onopgeloste problemen een volgende stap richting opheffing van de belemmeringen

voor het vrij verkeer genomen kan worden~ In de eerste plaats bevat dit hoofdstuk een
algemene verkenning van de mogelijkheden voor verdere regelgeving op basis van
de in het EG~Verdrag opgenomen bevoegdheden~ Daarna volgt een algemene
uiteenzetting van de interpretatie van het vrij verkeer van werknemers door het Europese
Hof van Justitiet Vervolgens zal nader worden ingegaan op de toekomst van wachttijden
in pensioenregelingen~ alsmede op de internationale overdracht van pensioenrechten~
Tot slot zal aandacht worden besteed aan de vraag op welke wijze aan migrerende werk~

nemers de mogelijkheid geboden kan worden de deelname in een pensioenregeling

voort te zetten~

H~Z Mogelijkheden voor verdere regelgeving

BtZtl Bevoegdheden in het Verdrag

StZt l t l Vrij verkeer van werknemers

De artikelen ~lS~~ gJ tot en met S I~QZJ bevatten de opdracht aan de Raad om het vrij
verkeer van werknemers binnen de gemeenschap tot stand te brengen~ Het vrij verkeer
van werknemers vormt één van de vier fundamentele vrijheden van de interne marktt
De vestiging van een gemeenschappelijke markt vormt volgens artikel S van het Verdrag
een van de hoofddoelstellingen van de Europese Gemeenschap~ De lidstaten zijn daarbij
verplicht uit hoofde van artikel S~IO J EG~verdrag om alle maatregelen te nemen die
de nakoming van het EG~Verdrag verzekeren en zich te onthouden van maatregelen
die de verwezenlijking van de doelstellingen van het Verdrag in gevaar kunnen brengen~

Artikel S l ~ ~Q van het EG~Verdrag geeft de Raad de opdracht om maatregelen
vast te stellen die op het gebied van de sociale zekerheid noodzakelijk zijn voor de
totstandkoming van het vrij verkeer van werknemerst Aangezien private collectieve
pensioenregelingen deel uitmaken van het totale pakket van sociale zekerheid~ is ook
het nemen van coórdinerende maatregelen op het terrein van de aanvullende pensioenen

l ll~



geboden~l Dit artikel vormt dan ook de grondslag voor de richtlijn inzake de
bescherming van aanvullende pensioenrechten van migrerende werknemers~ die in
het vorige hoofdstuk besproken is~ Het kan eveneens de grondslag vormen voor verdere
regelgeving~

Artikel aI~QOJ van het Verdrag in combinatie met artikel ~H~igJ geeft de Raad
de opdracht om maatregelen te nemen om tot een vrij verkeer van werknemers te komen
De Raad kan op basis van artikel ~ ~lO~ onder meer maatregelen nemen om
administratieve procedures~ handelwijzen en wachttijden voor het aanvaarden van
aangeboden betrekkingen af te schaffen De Raad dient in het algemeen de maatregelen
te nemen die nodig zijn om het vrij verkeer van werknemers~ zoals dit in artikel I S~ JgJ
is omschreven~ te bewerkstelligen Artikel bepaalt dat het vrij verkeer van
werknemers in de eerste plaats inhoudt dat discriminatie naar nationaliteit op het terrein
van de werkgelegenheid~ beloning en overige arbeidsvoorwaarden afgeschaft moet
worden~ Verder is de werknemer onder meer vrij zich op het grondgebied van de
gemeenschap te verplaatsen en in te gaan op een aanbod tot tewerkstelling in een andere
lidstaat~ en daar te verblijven en te werken tegen dezelfde voorwaarden als waaronder
nationale werknemers tewerkgesteld worden~

Hoewel het begrip ~beloning en overige arbeidsvoorwaarden~ in artikel ~S~ ~NJ
op zichzelf geen expliciete gemeenschapsrechtelijke inhoud heeft gekregen mag worden
aangenomen dat het ook aanvullende pensioenrechten omvat~ voor zover zij worden
opgebouwd in het kader van een arbeidsverhouding en deel uitmaken van de
arbeidsvoorwaarden~ Dit strookt eveneens met de invulling die het Hof in het kader
van de gelijke behandeling van mannen en vrouwen heeft gegeven van het begrip
ebeloning~ in artikel llg~I ffl van het Verdrag~ Daaronder vallen immers ook
pensioenregelingen die in overleg tussen werkgever en werknemers tot stand komentZ
Bovendien strookt dit met de rol die aanvullende pensioenvoorzieningen in de
verschillende lidstaten spelen als onderdeel van het arbeidsvoorwaarden pakkett

Dat betekent dat regelgeving op het terrein van de aanvullende pensioenen in
beginsel niet alleen op artikel SI~aZJ maar ook op artikel ~~J OJ in combinatie met

gebaseerd zou kunnen worden~ omdat aanvullende pensioenen zowel beschouwd
kunnen worden als onderdeel van het sociale~zekerheidsstelsel van een lidstaat als
een onderdeel van de arbeidsvoorwaarden~ Met de inwerkingtreding van het Verdrag
van Amsterdam wordt voor het nemen van maatregelen zowel op basis van artikel
aS~~gJ als SI~~ZJ de medebeslissingsprocedure van artikel ISgB~ZSlj verplichttj De
medebeslissingsprocedure zal tevens worden vereenvoudigd a Volgens de medebeslis~
singsprocedure brengt het Europees parlement advies uit of stelt het amendementen
voor op een wetgevingsvoorstel~ Het Europees parlement kan tevens een wetgevings~
voorstel verwerpen als het van mening is dat niet ofonvoldoende rekening is gehouden
met ingediende amendementen~ De Raad van Ministers neemt over het algemeen ~
afhankelijk van de loop van de procedure ~ een besluit met gekwalificeerde meerderheid

l l Vgl ~ Schulte lggSl pt I o~ I l ~
l Vglt onder meer HvJEG ZS mei l W I t zaak SOnQ Jur~ I W l ~ p ~~g S lDefrenne I j a contrario~ HvtIEG

IS mei igHb~ zaak IJOIHa ~ Jurt lgHbt pt IbZO fflilkaj~ Kraamwinkel IIgS~ pt agt
s Art~ Z lid lZ Verdrag van Amsterdam~ Het Verdrag van Amsterdam treedt overigens pas in werking

als het is geratificeerd door alle lidstaten ~artt lq lid l Verdrag van Amsterdam~~
a Art~ Z lid g Verdrag van Amsterdam~
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van stemmen~ Voor het nemen van besluiten op basis van artikel SI~QZ J blijft
eenparigheid van stemmen echter vereist~ Dat betekent dat vanuit het oogpunt van het
bereiken van overeenstemming binnen de Raad van Ministers het nemen van besluiten
op basis van artikel ~g~~OJ makkelijker zou kunnen zijn dan op basis van artikel S I~QZ~
omdat één enkele lidstaat de besluitvorming in principe niet kan blokkeren~

S ~I I ~ Z Sociale politiek

Buiten de codrdinatie van aanvullende pensioenstelsels ten behoeve van het vrij verkeer
kan de Europese Unie een rol spelen bij het nader tot elkaar brengen van de aanvullende
pensioenstelsels in de Unie~ De Europese Unie streeft naar een sociale bescherming
van hoog niveau~s Dit maakt deel uit van het Europese samenlevingsmodel b Blijkens
artikel l FI~ IJb j EG~Verdrag stellen de lidstaten zich onder meer ten doel de
levensomstandigheden en de arbeidsvoorwaarden te verbeteren~ zodat de onderlinge
aanpassing ervan op de weg van de vooruitgang mogelijk wordt gemaaktt Hoewel iedere
lidstaat zelf verantwoordelijk is voor het stelsel van sociale zekerheid streeft de
Europese Commissie er daarom naar om belangrijke ontwikkelingen in verband met
de sociale zekerheid op Europees niveau te besprekent

Artikel l LSk I di~j geeft de Raad de bevoegdheid om bindende minimumvoorschrif
ten vast te stellen op het terrein van de sociale politiek~ Zowel op het terrein van de
sociale zekerheid als op het terrein van de bescherming van werknemers bij de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan de Raad volgens het derde lid van dit
artikel uitsluitend met eenparigheid van stemmen beslissen~ De Raad is echter volgens
het zesde lid van artikel l l niet bevoegd om maatregelen te nemen op het terrein
van de ebeloning~ van werknemerst Het is de vraag of de term ~beloningf in dit artikel
net zo ruim uitgelegd dient te worden als het beloningsbegrip van artikel l lg~l~ll~~
hetgeen zou betekenen dat aanvullende pensioenvoorzieningen buiten de werkingssfeer
van artikel l IS~I SZ~ zouden vallent Aangezien het hier echter gaat om een uitzondering
op de bevoegdheid om een Europees sociaal beleid tot stand te brengen is het
verdedigbaar dat de term ~beloningf in dit verband strikt geïnterpreteerd zou moeten
wordent~

A rt ~ Z EG~verdrag ~
Mededeling van de Commissie inzake modernisering en verbetering van de sociale bescherming
l Wy~ p~ lf~
Vglt Van Herk IIgH~ pt ZZb~ Bercusson Iggap ~ lb J~
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StItZ Subsutiarileii

StM tl Algemeen

Artikel M~SJ van het EG~Verdrag bepaalt onder meeri

~t ~~ J Op gebieden die niet onder haar exclusieve bevoegdheid vallen~ treedt de
Gemeenschap~ overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel~ slechts op indien en
voor zover de doelstellingen van het overwogen optreden niet voldoende door
de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt en derhalve vanwege de omvang of
de gevolgen van het overwogen optreden beter door de Gemeenschap kunnen
worden verwezenlijktt Het optreden van de Gemeenschap gaat niet verder dan
wat nodig is om de doelstellingen van dit Verdrag te verwezenlijken~lt

Zoals reeds in het vorige hoofdstuk is opgemerkt is bij het nemen van maatregelen
inzake de aanvullende pensioenvoorzieningen voor migrerende werknemers het
subsidiariteitsbeginsel van toepassingt De Raad is blijkens de tekst van de artikelen
~lg~ ~IO J en artikel SIalleen bevoegd om maatregelen te nemen die nodig resp ~
noodzakelijk zijn voor de totstandbrenging van het vrij verkeer van werknemerst
Het treffen van coórdinatiemaatregelen op het terrein van de aanvullende pensioenen
is voorts nauw verbonden met de Europese sociale politiek~ Op het terrein van de sociale
politiek is het subsidiariteitsbeginsel ook zonder meer van toepassing~g De Commissie
behandelt de aanvullende sociale zekerheid voor migrerende werknemers nadrukkelijk
in het kader van het Europees debat over de toekomst van de sociale zekerheid in de
Unie als geheel~ Binnen dit kader wordt steeds de nadruk gelegd op samenwerking
tussen de Unie en de lidstatenq De gemeenschap heeft geen exclusieve maar gedeelde
bevoegdheden tot het nemen van sociale maatregelen~ waarbij de gemeenschap
initiatieven van de lidstaten voornamelijk ~ondersteuntf~ ~aanvultf en ~bevordertlt~~

De subsidiariteit geldt in twee opzichtent zowel ~verticaaP ~EU versus lidstatenj
als thorizontaal~ ~EU versus sociale partnersj~~~ De aanvullende sociale zekerheid is
in veel lidstaten immers een zaak die bij uitstek door werkgevers en werknemers via
privaatrechtelijke overeenkomsten is geregeldt Ook als dergelijke regelingen verplicht
gesteld worden via een overheidsbesluit spelen de sociale partners vaak een grote rol
bij de invulling van de regelingen enlof bij de uitvoering~ Het terrein van de aanvullende
sociale zekerheid is slechts gedeeltelijk het domein van de wetgever of de overheidt
Dat betekent dat hier eveneens rekening moet worden gehouden met de ~horizontaW
subsidiariteit ffie volgende paragraaO~

De toepasselijkheid van het subsidiariteitsbeginsel houdt in dat ieder optreden
van de gemeenschap voor de codrdinatie van aanvullende pensioenstelsels ~voor de
realisering van het vrij verkeer van werknemersj of de convergentie ervan ~in het kader
van de Europese sociale politiekj noodzakelijk dient te zijn en niet verder mag gaan

g Steiner Iggq ~ p ~ SSz Rongen l ~ ~ Vandamme IgIO ~
I Mededeling van de Commissie inzake de toekomst van de sociale bescherming lggS~ p~ lZ~
lO Vgl~ bijvt art~ l I S EG~verdrag en art~ Z van de Overeenkomst betreffende Sociale Politiekt
I I Vglt Bercusson lggbt p ~ SSS ~
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dan nodig om de beoogde doelstelling te bereikent Hoe ver regelgeving op dit terrein
kan gaan hangt daarom in belangrijke mate af van de interpretatie van de reikwijdte
van de gegeven bevoegdheden~ en de opvattingen over de mate van vrijheid die aan
de lidstaten en de sociale partners wordt gelaten om aanvullende pensioenvoorzieningen
naar eigen goeddunken in te richtent

Het Verdrag van Amsterdam voegt aan het EG~verdrag eenprotocol toe omtrent
de toepassing van het subsidiariteits~ en evenredigheidsbeginsel

~
tí Het protocol vormt

een afgeslankte versie van de in MI vastgestelde richtsnoeren voor de toepassing
van het subsidiariteitsbeginseLY Het protocol biedt een kader voor de toetsing van
voorstellen voor verdere regelgeving voor de cobrdinatie van aanvullende pensioenvoor~
zieningen Volgens artikel S van het protocol is optreden van de gemeenschap alleen
gerechtvaardigd als de doelstellingen van het optreden niet afdoende door de lidstaten
zelfkunnen worden verwezenlijkt~ en beter op het niveau van de gemeenschap kunnen
worden bereiktt ta Het protocol geeft drie indicaties voor de vraag of aan dat criterium
wordt voldaaw de eerste indicatie is dat de materie een transnationaal onderwerp betreft
dat niet afdoende kan worden geregeld door de lidstaten zelf~ tweede indicatie is dat
een optreden van lidstaten alleen of het uitblijven van optreden van de gemeenschap
in strijd is met de voorschriften van het Verdrag~ derde indicatie is dat optreden op
het niveau van de gemeenschap duidelijke voordelen heeft vanwege de schaal of de
effecten ervan~ vergeleken met optreden door de lidstaten zelft Aangezien de realisering
van het vrij verkeer van werknemers bij uitstek een transnationaal onderwerp is dat
handelen op het niveau van de gemeenschap noodzakelijk maakt zal over het algemeen
al snel aan deze criteria zijn voldaan~

Van belang daarbij is verder dat het verdrag aan de gemeenschap niet slechts
een bevoegdheid~ maar de opdracht geeft om het vrij verkeer van werknemers te
bewerkstelligen~ Uitblijven van noodzakelijk optreden kan betekenen dat de Raad
verzuimt zijn verplichtingen na te komen tS Wel dient het optreden van de gemeenschap
uiteraard binnen de gegeven doelstelling ~ het vrij verkeer van werknemers ~ te blijven~
Artikel Z van het protocol benadrukt dat de toepassing van het subsidiariteits~ en
evenredigheidsbeginsel de algemene bepalingen en doelstellingen van het Verdrag
zal respecteren~ Artikel S van het protocol bepaalt dat het subsidiariteitsbeginsel niet
de verdragsbevoegdheden~ zoals geinterpreteerddoorhet Hof van Justitie~ zal beperken~
Dat betekent dat voor de vraag of optreden van de gemeenschap gerechtvaardigd is~
van cruciaal belang is wat de precieze reikwijdte is van het vrij verkeer van werknemers~
Dit volgt eveneens uit de tekst van de artikelen S I~~Cj en Ig~QO~ EG~verdrag~ Daarbij
speelt de interpretatie van het Hofvan Justitie ter zake een belangrijke rol ffie hierover
meer in paragraaf S van dit hoofdstukjt

De artikelen b en ~ van het protocol bepalen verder dat het optreden van de
gemeenschap zo eenvoudig mogelijk dient te zijn en zo veel mogelijk ruimte moet

IZ Zie Protocol nr~ S O bij het Verdrag van Amsterdam ~
lS BuIL EG IZII~Zt pt ljA~~ Wouters lggS~ pt K
I a Buil t EG IZIIggZ~ punt I ~ IHt
IS Zie par agraaf H~S~ Verder ontslaat volgens artikel S van het protocol uitblijven van handelen door

de gemeenschap de lidstaten niet van hun verplichting op basis van artikel SílOl EG~verdrag om
al het mogelijke te doen om hun verplichtingen op basis van het verdrag na te komen en geen
maatregelen te nemen die de doelstellingen van het verdrag in gevaar kunnen brengen ~
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laten voor nationale invulling~ waarbij nationale regelingen moeten worden gerespec~
teerd~ Artikel g van het protocol bevat voorts een aantal verplichtingen met een meer
procedureel karakter voor het geval de Commissie het initiatief neemt tot wetgeving~
De Commissie moet bijvoorbeeld raadplegingen houden voordat zij met wetgevings~
voorstellen komt en er rekening mee houden dat financiële en administratieve lasten
voor de gemeenschap~ nationale autoriteiten en burgers tot een minimum beperkt blijven
en evenredig zijn aan de doelstelling van de maatregelen

StZtZ ~ Z De rol van de sociale partners

In maatregelen die de sociale politiek betreffen kunnen de sociale partners op
verschillende niveaus worden betrokken bij de besluitvormingt In de eerste plaats
schrijft artikel l l SA~l~M~ ~ tweede en derde lid EG~verdrag voor dat de sociale partners
geconsulteerd worden zowel over de mogelijke richting van een communautair optreden
als over concrete voorstellen op het terrein van de sociale politiekt De Commissie heeft
daarvoor een aantal procedurele regels neergelegd~~b De sociale partners kunnen voorts
zelf op drie verschillende niveaus overeenkomsten afsluiten ~~ In de eerste plaats kunnen
de sociale partners uit eigen beweging tot een overeenkomst komen~ die door een
beslissing van de Raad van Ministers conform artikel l ISB~Lig~ wordt bekrachtigdt
Een overeenkomst van de sociale partners kan ook in de plaats komen van geplande
EU~regelgeving~ als de sociale partners conform artikel l ISA~I ~ióJ~ vierde lid te kennen
geven de materie toch zelf te willen regelent Dit wordt ~bargaining in the shadow of
the lawl genoemd~ ~g Tot slot kan een lidstaat volgens artikel l ló~l i~ de sociale partners
belasten met de tenuitvoerlegging van een richtlijn die is vastgesteld op basis van dit
artikel t ~

De Europese sociale dialoog wordt zowel gevoerd op industrie~overschrijdende
terreinen als op het niveau van de verschillende sectoren Op Europees niveau houden
twee afzonderlijke tripartiete raadgevende comités zich bezig met het vrij verkeer van
werknemers~ De Commissie heeft aangekondigd deze twee raadgevende comités~ te
weten het comité voor het vrij verkeer van werknemers en het comité voor de sociale
zekerheid van migrerende werknemers samen te willen voegen om de samenwerking
doeltreffender te makentZO Op sectoraal niveau heeft de Commissie besloten om de
bestaande overlegstructuren te vervangen door nieuwe comités voor de sectorale
dialoog~ waarin zowel de raadpleging als gezamenlijke acties en het afsluiten van
overeenkomsten zullen plaatsvinden Deze sectorale comités zullen worden opgericht

lb VgL de Mededeling van de Commissie inzake het protocol betreffende de sociale politiek IggI
U Vgl~ Ojeda~Aviles I IgSt p~ MS e~vtt
IS Bercusson Iggapt l~S~
l g Zie in dit verband ook art ikel I O van richtlijn gHMg inzake de bescherming van rechten op a an vullend

pensioen van migrerende werknemers en zelfstandigent
ZO Actieplan van de Commissie voor het vrij verkeer van werknemers l go~ ~ p ~ lH~ Mededeling van

de Commissie inzake de sociale dialoog lggH~ p~ T

lSZ



in alle sectoren waarin de sociale partners daartoe een gezamenlijk verzoek doen en
voldoende georganiseerd zijnt De overlegprocedures zullen worden gestroomlijnd~z~

S ~J Het Hof van Justitie en het vrij verkeer van werknemers

ótJtl De rol van het Hof van justitie in het integratieproces

Het Hof van Justitie heeft in het verleden op verschillende manieren bijgedragen aan
het proces van integratie~ Omdat veel verdragsbepalingen een programmatisch karakter
hebben en niet zeer precies of gedetailleerd zijn geformuleerd geven zij het Hof een
grote ruimte voor interpretatie~ Het Hof heeft ook niet nagelaten om van deze ruimte
gebruik te maken Het heeft verschillende verdragsbepalingen ruim uitgelegd via een
teleologische interpretatie~ Dat geldt zeker voor bepalingen die grondbeginselen van
het Verdrag bevatten zoals het vrij verkeer van goederen~ diensten en werknemerstzz
Het Hof heeft bovendien aan verschillende verdragsbepalingen een rechtstreeks effect
toegekend~ zodat burgers er een beroep op kunnen doent

Tot op de dag van vandaag speelt in de besluitvorming binnen de Raad het
wegnemen van discriminatie ~ tnegatieve integratie~ ~ een belangrijker rol dan het nemen
van harmoniserende maatregelen voor het wegnemen van obstakels voor het vrij verkeer
~tpositieve integratief~~ gezien de moeilijkheden om hierover in de Raad consensus
te verkrijgent Aangezien het Hof niet gehinderd wordt door dergelijke moeilijkheden~
autonoom kan handelen en voorrang kan geven aan haar belangrijkste taak ~maximale
effectiviteit van het EG~verdragj heeft het volgens Dehousse op bepaalde momenten
ook het proces van ~positieve integratie~ een impuls kunnen geven~Z~ Dit geldt
bijvoorbeeld voor het vrij verkeer van goederen~ Aanvankelijk werd vrij algemeen
aangenomen dat het vrij verkeer van goederen slechts strekte tot het wegnemen van
ongelijke behandelingt Belemmeringen voor het vrij verkeer die voortvloeien uit
verschillen in nationale wetgeving zouden uitsluitend via harmonisatie weggenomen
kunnen worden~ In MI bepaalde het Hof in het Dassonville~arrest echter dat iedere
handelsregeling die de intracommunautaire handel al dan niet rechtstreeks~ daadwerke~
lijk of potentieel kan belemmeren in strijd kan zijn met het recht van vrij verkeer~za

Hoewel het Hof deze ruime interpretatie later weer gedeeltelijk heeft beperkt
in het Keck en Mithouard~arrestzS is het een belangrijk voorbeeld van de actieve rol

die het Hof kan spelen in het integratieproces~ als een ~law~makerf naast Commissie

en Raadt Daarnaast heeft de rechtspraak van het Hof ook indirecte effecten op het
gemeenschapsbeleid~ aangezien de uitspraken van het Hof het beleidsdebat op een
aantal manieren kunnen beïnvloeden~ Een uitspraak van het Hof kan een bepaald
onderwerp op de politieke agenda zetten~ nieuw beleid bevorderen en legitimeren en

Zl Mededeling van de Commissie inzake de sociale dialoog lggSp~ Si Besluit van de Commissie
van ZO mei lggS~

ZZ Dehousse lggSpt ~S~
D Dehousse lggSp~ ~g~
Za HvJEG l l juli lgIat zaak Sltla~ Jurt lq~at p~ SD ~Dassonville~t r~o~S etvt~
IS HvJEG Za november l~j~ gevoegde zaken C~Zbtllgl en GZbSlgl ~ Jun lNS~ p~ I~bOgJ ~Keck en

Mithouard~~
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een katalysator zijn voor EG~regelgevingt~ De vrees dat het Hof bepaalde belemmering~
en in strijd zou kunnen achten met gemeenschapswetgeving kan de bereidheid van
lidstaten om mee te werken aan Europese wetgeving vergroten~ Het uitlokken van
uitspraken bij het Hof van Justitie kan aldus een onderdeel vormen van het politieke
spel~z~

Dat geldt in de eerste plaats voor de mogelijkheden om infractie~ ofnalatigheids~
procedures te starten De nalatigheidsprocedure van artikel I~S~Z~Z j EG~Verdrag geeft
het Hof de bevoegdheid om vast te stellen dat het Europees Parlement~ de Commissie
ofde Raad het Verdrag hebben geschonden door in strijd daarmee na te laten een besluit
te nement De procedure kan onder meer door de lidstaten en de instellingen van de
gemeenschap worden ingesteldt Het beroep is uitsluitend ontvankelijk als de betrokken
instelling vooraf tot handelen is uitgenodigd~ Als de instelling na Z maanden~ te rekenen
vanaf de uitnodiging~ haar standpunt nog niet heeft bepaald kan binnen de Z maanden
die daarop volgen beroep worden ingesteldt Gegeven deze vrij strikte voorwaarden
heeft de nalatigheidsprocedure slechts een beperkte rol gespeeld in de ontwikkeling
van de gemeenschap~~ Het belangrijkste voorbeeld van een succesvolle nalatigheidspro~
cedure is die van het Europees Parlement tegen de Raad~ om een verklaring af te
dwingen dat de Raad zijn verdragsverplichting om een gemeenschappelijk transportbe~
leid aan te nemen niet was nagekomenl~

De mogelijkheid voor individuele werknemers om naar de nationale rechter te
stappen en via prejudiciële vragen uitleg te verkrijgen over het gemeenschapsrecht
heeft daarentegen steeds een zeer belangrijke rol gespeeld~ De ontwikkeling van onder
meer de reikwijdte van het recht van vrij verkeer van werknemers in de jurisprudentie
van het Hof is in belangrijke mate gebaseerd op prejudiciële vragen van nationale
rechters~

S~J~Z De toepasselijkheid van het recht van vrij verkeer

Volgens het tweede lid van artikel IS~~igJ houdt de totstandkoming van het vrije verkeer
van werknemers iw

t ~~ de afschaffing ~ ~ tt j van elke discriminatie op grond van de nationaliteit tussen
de werknemers der Lid~Staten~ wat betreft de werkgelegenheid~ de beloning en
de overige arbeidsvoorwaarden~tt

Aan het vrij verkeer van personen heeft het Hofeen belangrijke betekenis toegekendt
Volgens het Hof vormt het vrij personenverkeer de toepassing van een in het EG~
verdrag verankerd fundamenteel beginsel~~o Volgens het Hof dienen de bepalingen
inzake het vrij verkeer steeds te worden uitgelegd in het licht van het doel ervan~ji Het

Zb Dehousse lggS~ p~ HZtJJ~
D Dehousse lggHt pt SSt
ZH Dehousse INH~ pt ZI~ZS~
ZI HvJEG ZZ mei IgHS ~ zaak IJISJ~ Jurt lgHSt pt ISIS ~EPI Raadlt
JO VgL HvJEG Si maart IggS~ zaak GIgIJZt Jurt lgg S t pt I~lbbS ~Kraus~~ not Zgt
SI Schulte lglS~ p~ M en ~S~
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Hof is geneigd om de reikwijdte en de inhoud van het vrij verkeer ruim te interpreterentj~
Hoewel lidstaten vrij zijn om te bepalen onder welke wettelijke voorwaarden aan
werknemers pensioenrechten kunnen worden toegekend is deze vrijheid beperkt door
de verplichtingen van de interne marktt De autonomie van de lidstaten om zelf hun
regelingen voor de sociale zekerheid in te richten noch het subsidiariteitsbeginsel sluiten
de toepasselijkheid van de bepalingen inzake het vrij verkeer van werknemers uiC~
Evenmin is het ontbreken van secundaire Europese regelgeving ter co~rdinatie of
harmonisatie van de sociale zekerheid een excuus voor lidstaten om maatregelen in
stand te houden die het vrij verkeer belemmerentja

Het Hof heeft bepaald dat artikel ~IS~JI~ van het EG~verdrag rechtstreekse werking
heeCS Dit geldt ook voor Verordening lblZlbV b Werknemers die zich als gevolg
van de toepassing van een bepaling in nationale wetgeving belemmerd voelen in de
uitoefening van hun recht van vrij verkeer kunnen een rechtstreeks beroep doen op
het gemeenschapsrechtt Artikel ~S~~gJ EG~verdrag legt daarnaast ook verplichtingen
op aan natuurlijke of rechtspersonen~ heeft met andere woorden horizontale werking~
Dat betekent dat een beroep op het recht van vrij verkeer niet alleen kan worden gericht
tegen wettelijke bepalingen~ maar in beginsel ook tegen bedingen in collectieve arbeids~
overeenkomsten en ~verenigings~reglementen~ die gericht zijn op de collectieve
regulering van arbeidsverhoudingen~J~ Aangezien aanvullende pensioenregelingen
doorgaans onderdeel uitmaken van het pakket arbeidsvoorwaarden kan artikel IS~~igJ
daarom eveneens rechtstreeks van toepassing zijn op collectieve afspraken omtrent
pensioen en op reglementen waarin de rechten en verplichtingen van een collectieve
pensioenvoorziening zijn opgenoment Waar precies de grens van het horizontale effect
ligt is echter vooralsnog niet precies vast te stellen~ Volgens UKeeffe en Osborne
staat niet vast of artikel een horizontaal rechtstreeks effect heeft in alle gevallen~
of is beperkt tot gevallen waarin de collectieve regulering van arbeidsverhoudingen
is overgelaten aan private partijen die regels maken met een ~publiek~ effecttjg Dat
wil naar mijn mening niet zeggen dat het horizontale effect noodzakelijkerwijze beperkt
hoeft te blijven tot collectieve pensioenregelingen die via een wettelijke maatregel

SI Volgens Johnson Fz OlKeeffe l WI~ p ~ IS la ziet het Hof blijkens haar jurisprudentie het vrij verkeer
van personen als een van de sleutelelementen in de schepping van een Europees burgerschapt

ss Vglt Prechal lggQ ~ p ~ WS ~ OlKeeffe Bt Osborne l Igb ~ pt l lS ~
Sa HvJEG J juli IrJSH~ zaak IaSIU~ Jiut lgSSt pt SU~ ~Stanton~~ HvJEG ZZ november IIgS~ zaak

Gaq SIgS~ Jurt lggSr pt I AO SS ~Vougioukas~~
S S Zie HvJEG ~Ijuli Ma ~ zaak l IMS~ Jur Ma~ p~ JSg ~Commissiel Frankrijk~~ rto~ JS~ Zeijen IIgZt

pt IAi Verkleij IgHI~ p~ Z~tZ~ Arnull lggO~ p~ ISt
jb HvJEG a april lg la~ zaak lMS~Jur~ lg lap ~ S Sg ~Commissie versus Frankrijki HvJEG lZ oktober

M St zaak MCIS~ Jur~ ISM~ pt lZlg ~Rutilijt Arnull lggOt p~ lS~
j~ HvJEG lZ december lg~azaak Sbna~ Jurt lO at pt MOS ~Walrave en Koch~~ zoals onder meer

bevestigd in HvJEG IS december lggSt zaak C~alS ffl t Jur~ IgJS ~ p ~ I~agZl ~Bosman~~ no~ SZ ~
waarin het Hof onder meer heeft bepaald dat artt IS EG~verdrag I~niet alleen geldt voor het optreden
van de overheid~ maar ook voor bepalingen van andere aardt strekkende tot collectieve regeling van
arbeid in loondiensCt

S S Vglt UKeeffe óc Osborne llgb~ p~ l lbt
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verplicht zijn gesteld~ Het is echter wel mogelijk dat het horizontale eftect uitsluitend
geldt voor afspraken tussen private partijen die verplicht gelden voor een gehele sector~~

Het is voorts de vraag of het rechtstreekse effect alleen geldt voor artikel I S~ ~ gj~
of dat ook artikel Sl~aZ J rechtstreeks kan werken~ Aangezien dit laatste artikel de
opdracht geeft aan de Raad om passende maatregelen te nemen en als zodanig geen
afdwingbare rechten toekent aan particulieren~ lijkt het artikel naar zijn aard niet erg
geschikt om een rechtstreeks beroep op te doen~ In het arrest Vougioukas~ honoreerde
het Hof echter een beroep van een individuele werknemer op de artikelen ~S~ BJ en
SI~j van het EG~verdragt

Vougioukas deed een beroep op de samentelling van tijdvakken van verzekering
in een andere lidstaat voor de opbouw van pensioenrechten Dit werd hem geweigerd~
aangezien hij deelnam in een bijzondere regeling voor ambtenaren die viel buiten de
werkingssfeer van de op basis van artikel S I ~~C ~ vastgestelde Verordening I lOW l ~
Het Hofconstateerde dat de Raad nog geen maatregelen had genomen om de bijzondere
regelingen voor ambtenaren onder de werkingssfeer van de verordening te brengen
vanwege ~technische moeilijkhedenf ~ Deze konden het ontbreken van elke coórdinatie
naar de mening van het Hof echter niet voor onbepaalde tijd rechtvaardigen~ Het Hof
concludeerde daarom dat de Raad verzuimd had de hem bij artikel S l ~~IZj opgelegde
verplichtingen volledig uit te voeren a~ Het verzoek van Vougioukas tot samentelling
van tijdvakken werd daarom door het Hof gehonoreerd~ aangezien

~~er rechtstreeks op grond van de artikelen ~S tot en met S I aan kan worden
voldaan zonder dat daarbij door de Raad vastgestelde coórdinatiemaatregelen
behoeven te worden betrokkenC~

Uit dit arrest kan worden geconcludeerd dat ook artikel S in combinatie met artikel
qffl gJ een rechtstreeks effect heeft~ mits de Raad verzuimd heeft passende maatregelen
te nemen ter uitvoering van de verplichting in dit artikel~ en aan het verzoek van de
werknemer rechtstreeks kan worden voldaan zonder uitwerking in secundaire
regelgevingt In dit verband is van belang dat artikel SI~~C j samentelling van tijdvakken
van verzekering in verschillende lidstaten expliciet noemt als onderwerp voor een
codrdinatieregelingt Daarnaast wordt de export van uitkeringen uitdrukkelijk genoemd~
Het is daarom naar mijn mening mogelijk dat ook een verzoek tot export van een
uitkering rechtstreeks op artikel S lr~CJ wordt gebaseerd~ mits sprake is van tverzuimf
van de Raadt Gaat het echter om een onderwerp waarvoor secundaire regelgeving wel
vereist is ~ denk bijvoorbeeld aan reken~ en procedureregels voor internationale
overdracht van pensioenrechten ~ dan ligt rechtstreekse werking naar mijn mening niet
voor de hand~ Een en ander staat een rechtstreeks beroep op artikel dan echter
niet in de weg~

Sg Vgl~ de tran sferregels uit de zaak Bosmaw deze wa re n niet ~ althans niet in elke lidstaat ~ bij wettelijke
maatregel verplicht gesteldt Wel golden de transferregels verplicht voor de gehele sector van het
betaald voetbal in Europat In deze zin hadden de transferregels een ~publiek~ effect ~ zonder dat zij
per se ook het karakter van materi ële wetgeving haddent

ao HvJEG ZZ november IgIS ~ zaak C~~gSlgS~ Jun lggSt pt UQO B ~Vougioukas~t
al Idem vorige noot~ rto~ S St
C Idem vori ge noot~ not Sb~
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St J~J De reikwijdte van het recht van vrij verkeer

Zoals het Europese Hof van Justitie meermalen heeft uitgemaakt~ heeft artt ~IS~~OJ EG~
verdrag tot doel Ithet de gemeenschapsonderdanen gemakkelijker te maken om het
even welk beroep uit te oefenen op het gehele grondgebied van de gemeenschap~I~
Dat betekent dat het de lidstaten verboden is om werknemers te discrimineren naar
nationaliteit~ of werknemers te belemmeren hun recht van vrij verkeer uit te oefenen~

In de eerste plaats is iedere discriminatie op basis van nationaliteit verbodent
Het gelijkheidsbeginsel~ waaruit het verbod van discriminatie naar nationaliteit
voortvloeit~ is één van de meest fundamentele normen van het gemeenschapsrecht~~
Artikel b~lZ~ van het EG~verdrag bepaalt~ dat binnen de werkingssfeer van het Verdrag
en onverminderd de bijzondere bepalingen daarin gesteld~ elke discriminatie op grond
van nationaliteit verboden is~ Dit verbod is nader uitgewerkt in verschillende bepalingen
van het EG~verdrag~ waaronder artikel ~H~~g~tas

Het verbod geldt uiteraard voor iedere vorm van directe discriminatie~ Het Hof
heeft het verbod van discriminatie naar nationaliteit echter zo uitgelegd dat er daarnaast
ook indirecte of verkapte vormen van discriminatie onder vallenf Van verkapte of
indirecte discriminatie is sprake als aannemelijk kan worden gemaakt dat de toepassing
van een ogenschijnlijk neutraal criterium tot resultaat heeft dat EG~onderdanen met
een andere nationaliteit dan die van de lidstaat in kwestie slechter af zijn dan onderdanen
van de betreffende lidstaat ag Een indirecte of verkapte discriminatie naar nationaliteit
kan echter worden gerechtvaardigd door objectieve factoren~ waarbij eveneens moet
worden voldaan aan het vereiste van proportionaliteie de nationale maatregel moet
een algemeen belang dienen en geschikt en noodzakelijk zijn om het beoogde doel
te bereikentag

Vanaf het eind van de jaren tachtig heeft het Europese Hof van Justitie ook belem~
meringen van het vrij verkeer zonder dat sprake is van discriminatie naar nationaliteit
verschillende malen in strijd verklaard met artikel en artikel SZ~~I~ij EG~verdrag~

as Zie o~m~ HvJEG ~juli IgSS ~ gevoegde zaken ISaIS Y en ISS IUt Jur~ IgSS ~ p ~ JIIZ ~Wolfh co~ l~ ~
~g Zie HvJEG I q oktober lg~~ ~ gevoegde zaken l MIS en lbM~ Jun l W~ t pt l M ~Ruckdeschel~~

waarin het Hof bepaalde~ IIDat niettemin het in genoemd artikel vervatte discriminatieverbod slechts
een bijzondere uitdrukking is van het algemene gelijkheidsbeginsel~ dat één der grondprincipes van
het gemeenschapsrecht is~tt

as Het verbod van discriminatie naar nationaliteit is verder in art~ JO ~vrij verkeer van goederen~~ art~
SI ~vrij verkeer van personen die als zelfstandige werkzaam zijnj en art~ Sg en bO ~vrij verkeer van
diensten~ nader uitgewerktt

ab VgL HvJEG II maart lggat zaak C~S~SM ~ Jur~ lggat pt U IZ S ~CommissielSpanjeJi HvJEG IS
mei Iggat zaak C~l lSlgZ ~ Jur~ llgqt p ~ I~lSgl ~CommissielLuxemburg~~

ql Zie HvJEG II februari Ma ~ zaak iSIllS~ Jur~ IYlat pt lSS ~Sotgiu~~ no~ l l ~ Zie ook over het begrip
discriminatie Zeijen IggZt pA l ~ Verkleij l JSg~ p ~ ZIJ I Herdegen IgSS ~ pt bSq~ Timmermans l JSZ~
p~ aZb e~v~~ Sundberg~Weitman lgTI ~

qS HvJEG IS juni M S ~ zaak IrIS~ Jurt II ~M~ pt laSg fKenny~~ not IS ~ ~ HvJEG IJ februari IgSS ~
zaak Zg SIS S~ Jurt IgSS~ p~ Sg J ~Gravier~~ HvJEG IS januari lgSb~ zaak allSa~ Jun l IRb~ p~ l IPinna~t
co~ Z S ~Zai HvJEG J O mei lgSg~ zaak Ct SSISS ~ Jun LgSg ~ p~ ISgI lAllué en Coonan Il~ HvJEG
Z augustus lJgJt gevoegde zaken C~ZSgIrII ~ JS llgl en SJ Zlgl~ Jurt lgrlS ~ pt IAS Og ~Allué en
Coonanj~ HvJEG IS mei W~kb ~ zaak C~ZPIgQ~ Jur~ l~Ibp ~ I~ZbI~ IOfFlynnl~ HvJEG II september
IgJb~ zaak GMIgQ~ Jur~ lggb~ p ~ I~a SW ~CommissieBelgiël~

ag Johnson Bz OlKeeffe lgga ~ pt ljZSt
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dat het vrij verkeer van zelfstandigen betreft~ In de zaak Stantonco verrichte een Brits
onderdaan werk in loondienst in het Verenigd Koninkrijk~ terwijl hij tegelijkertijd
bestuurder was van een vennootschap in Belgiët Uit dien hoofde diende hij bijdragen
te betalen aan de Belgische sociale~zekerheidsregeling voor zelfstandigen~ Aangezien
hij al in het Verenigd Koninkrijk was verzekerd als werknemer en ook daar als
werknemer sociale~zekerheidspremies afdroeg vroeg hij in België vrijstelling van
premiebetaling wegens het verrichten van ~andere beroepsbezigheden~ t Dit werd hem
geweigerd omdat vrijstelling alleen werd verleend als de werkzaamheden in loondienst
vielen onder een Belgische sociale~zekerheidsregeling~ Het gevolg was dat Stanton
~dubbel~ verzekerd wast Het Hof gaf aan dat in deze zaak geen sprake was van
discriminatie naar nationaliteit omdat niet aannemelijk werd gemaakt ~tdat deze minder
gunstig behandelde werknemers voornamelijk of uitsluitend buitenlanders zijn~~~

Het Hof honoreerde de claim van Stanton echter toch~

~tDe verdragsbepalingen betreffende het vrije verkeer van personen beogen dus~
het de gemeenschapsonderdanen gemakkelijker te maken om het even welk beroep
uit te oefenen op het gehele grondgebied van de gemeenschap~ en staan in de
weg aan een nationale regeling die deze onderdanen minder gunstig behandelt
wanneer zij op het grondgebied van meer dan één lidstaat werkzaam willen zijnYsz

Ook op het gebied van de sociale zekerheid en de toepassing van artikel S van
Verordening I~OSn l in combinatie met artikel ~S~~g J EG~verdrag worden belemme~
ringen van het vrij verkeer in strijd met het gemeenschapsrecht aangemerkt~ In het arrest
MasgioSj zei het Hof~

~eZo heeft het Hof met name beslist ~ttt J dat het doel van de artikelen IS tot en
met S l niet zou worden bereikt~ wanneer migrerende werknemers als gevolg van
de uitoefening van hun recht van vrij verkeer sociale~zekerheidsvoordelen zouden
verliezen~ die hun door de wettelijke regeling van een Lid~Staat worden
toegekend~ Een dergelijk verlies zou een werknemer in de Gemeenschap namelijk
ervan kunnen weerhouden~ zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen~ en daarmee
een belemmering voor dit vrije verkeer kunnen opleveren~ Een bepaling als bij
de nationale rechter in het geding is~ kan~ hoewel zij onafhankelijk van de nationa~
liteit van de betrokken werknemers van toepassing is~ migrerende werknemers
op het gebied van de sociale zekerheid benadelen ten opzichte van werknemers
die slechts in één Lid~Staat werkzaam zijn geweesttf~

SO HvJEW juli igSSt zaak lCfflh Jur~ IgSS ~ p ~ J S TI ~Stantonj~ zie ook HvJEW juli l JSS~ gevoegde
zaken lSQ en ISSI V t Jurt IgSS ~ pt J rIOS ~WolO~

S i Idem vorige noot Stanton~ co~ It
SI Idem vorige noott rto~ I S~
S s HvJEG ~ maart lggl ~ zaak CGlolgot Jur~ llglt p~ I~I l lJ fflasgio~~rco~ IS en lgi Zie ook HvJEG

Zl oktober lg~S ~ zaak ZaltlSt Jur~ l W S~ p~ I lag ~Petroni~~ rto~ IS ~HvJEG g juli igTgt zaak S WRgt
Jun lWg~ pt ZZOS ~Gravina~~rcot bt HvJEG ZS februari lgSb~ zaak ZSaISa ~ Jun lgSb~ pt bSS ~Spruyt~~
rto~ Ig~ HvJEG Z mei lggo~ zaak ZISISS~ Jurn Iggo~ pt I~IbZ S íWinter~Lutzinsj~ not lat
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Uit deze arresten blijkt dat nationale maatregelen die een werknemer ervan kunnen
weerhouden zijn recht van vrij verkeer uit te oefenen een belemmering voor het vrij
verkeer kunnen opleveren Dat is het geval bij een eminder gunstigef behandeling van
migrerende werknemers ten opzichte van werknemers die slechts in één lidstaat
werkzaam zijn geweestt In latere arresten is dit meermalen bevestigd~W Een ongelijke
behandeling van migrerende werknemers ten opzichte van werknemers die hun recht
van vrij verkeer niet hebben uitgeoefend is in strijd met het norndiscriminatiebeginsel
van artikel ~S~ dgJ EG~verdragY Het is deze interpretatie van het vrij verkeer van
werknemers die ook ten grondslag ligt aan artikel l van de richtlijn inzake de
bescherming van de pensioenrechten van migrerende werknemers~ die in het vorige
hoofdstuk besproken is~

Een belangrijk nadeel van het ~formelef gelijkheidscriterium is echter dat het
niet alle feitelijke belemmeringen van het vrij verkeer van werknemers kan wegnemen~~
Het lijkt er echter op~ dat het Hof in het Bosman~arrests~ ruimte heeft geschapen voor
een meer functionele benadering~ waarbij het Hof overigens bewust lijkt voort te
bouwen op de eerdere ontwikkelingen in de jurisprudentietsg De Belgische voetballer
Jean~Marc Bosman was werkzaam bij een Belgische voetbalclub~ maar sloot een art
beidsovereenkomst met een Franse clubt De Belgische voetbalclub zette echter de
transfer niet door~ en de arbeidsovereenkomst tussen Bosman en de Franse club werd
ontbondent Bosman stelde zich op het standpunt dat de transferregels in het betaald
voetbal in strijd waren met het vrij verkeer van werknemers~ Kort samengevat hield
dit systeem~ dat gold voor alle professionele voetbalclubs~ in dat als een voetballer
aan het eind van zijn arbeidscontract veranderde van voetbalclub~ de nieuwe club een
transfersom betaalde aan de club met wie de werknemer de arbeidsrelatie had beëindigd~
Het transfersysteem was niet alleen van toepassing op internationale transfers~ maar
eveneens op nationalet Dat betekende dat op alle voetballers bij de overgang naar een
andere voetbalclub~ of die nu gevestigd was in dezelfde of in een andere lidstaat~
soortgelijke transferregels werden toegepast~ Dat betekende overigens niet dat bij de
toepassing van de transferregels nooit sprake kon zijn van ongelijke behandeling tussen
transfers naar het buitenland en transfers binnen dezelfde lidstaatts~ In het Bosmantarrest

Sq Zie ook HvJEG ZZ november I~IS~ zaak CAIJlrlSt Jurt l~S ~ p ~ I~OSSlVougioukas~t rto~Sg~ HvJEG
Zb oktober M S ~ zaak GaHllgj ~ Jur~ I~ISt p ~ IJSZS ~Moscato~~ HvJEG S oktober lWat zaak C~
aSllg S~ Jur llga~ p ~ I~abbl ~van Munster~i HvJEG ZO september lgght zaak GlZlgS~ Jur~ igga
~Drake~~ r~ot ZZ~ HvJEG ~ juli IggZ~ zaak C~ SMIgQ Jurt lggZ~ pt I~aZbZ ~Surinder Singh~~

SS HvJEG IS januari IIgH ~ zaak GlSlgb~ Jur~ MS ~ pt I~~V ~Schbning~~ not Z S c vgL ook HvJEG ZZ
november l IgS ~ zaak G~WW t Jun l M I pt UaOSJ ~Vougioukas~~

SIS Zie paragraaf Z~Z van hoofdstuk T
SJ HvJEG IS december lggS~ zaak C~qlSlg J~ Jurt lggS ~ p ~ I~ag SO fflosman~~
SH In HvIEG IS december IggSt zaak GalSM t Jur~ lggS ~ p ~ I~agSO ~Bosman~t no~ ga~ U worden

onder meer de hierboven aangehaalde arresten HvJEG ~juli lgóHt zaak I C IHJt Jur~ IgHH~ p ~ SU~
tStanton~ en HvJEW maart M I~ zaak GIOIiIO ~ Jur~ IJII ~ pt UI I lg fflasgio~~ evenals HvJEG
S februari lgglt zaak GMJM t Jur~ lggl ~ p ~ I~M ~Rouxj en HvJEG ZJ september IIHHt zaak
HllóJ ~ Jur~ IgHH ~ pt SaH J ~Daily Maill expliciet aangehaald~ Advocaat~generaal Lenz bespreekt
in zijn conclusie bovendien onder meer ook HvJEG lZ februari I W~ zaak ZZIISS ~ Jur~ Ig U t p ~
~lg tCommissieBelgië~~ HvJEG ZO mei INZt zaak CGIObIgI ~ Jurt M Zt p~ I~ JS SI IRamrathl en
HvJEG Si maart IgI S ~ zaak GIgIgZt Jurt lM t pt I A bb J lKrausl~

Sg Zie hierover uitvoerig A~G Lenz~ Jur~ lggSt p ~ I~agHfi dm I~agHIIn zijn conclusie bij het arrest
noemde hij een drietal feitelijke situaties waarin sprake was van een ongelijke behandeling~
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werd zowel door de Advocaat~Generaal als het Hof de mogelijkheid van ongelijke
behandeling echter niet bepalend geacht voor de vraag of sprake was van een met het
Verdrag strijdige belemmeringt~

Het Hof benadrukte in het Bosman~arrest dat het recht van vrij verkeer inhoudt
dat onderdanen van lidstaten vrij moeten zijn om hun land van oorsprong te verlaten
om zich in een andere lidstaat te kunnen vestigen en daar te werkent Maatregelen die
onderdanen verhinderen ofafschrikken om dit te doen vormen een belemmering voor
het vrij verkeer van werknemers~ Lidstaten mogen eveneens niet verhinderen dat eigen
onderdanen zich in een andere lidstaat vestigen~ Het Hof oordeelde dat hoewel de
transferregels ook van toepassing waren op transfers tussen clubs binnen dezelfde Lid~
Staae

~~zij niettemin een rechtstreekse voorwaarde stellen voor de toegang van de spelers
tot de arbeidsmarkt van de andere Lid~Staten en daardoor het vrij verkeer van
werknemers kunnen belemmeren~~~

De richting die het Hof heeft aangegeven in het bewuste arrest biedt perspectieven
voor de verdere ontwikkeling van het recht van vrij verkeer van werknemers~ De
conclusie die uit het arrest kan worden getrokken is dat ergevallen denkbaar zijn waarin
een obstakel voor de internationale arbeidsmobiliteit~ zonder dat sprake hoeft te zijn
van een ~ongunstigeC situatie van migrerende werknemers~ een belemmering van het
recht van vrij verkeer kan opleveren in de zin van het verdrag bZ De vraag is vervolgens
uiteraard om welke obstakels het gaatt

In de conclusie van Advocaat~Generaal Lenz bij het Bosman~arrest werd een
onderscheid gemaakt tussen belemmeringen van de toegang tot een buitenlandse
arbeidsmarkt~ en belemmeringen in de uitoefening van werkzaamhedenY Dit
onderscheid is gebaseerd op het standpunt dat het Hof eerder had ingenomen ten aanzien
van het vrij verkeer van goederen in het arrest Keck en Mithouard~ Volgens dit laatste
arrest zijn belemmeringen in de modaliteiten waaronder goederen op het territorium
van een lidstaat worden verkocht toegestaan~ mits deze modaliteiten gelijkelijk van
toepassing zijn op eigen onderdanen en onderdanen van andere lidstaten en geïmporteer~
de en eigen producten op dezelfde wijze betreffen~bs Zoals de advocaat~generaal in
de zaak~Bosman opmerkte~ heeft de toepassing van het ~formeW gelijkheidscriterium
in het arrest Keck en Mithouard uitsluitend betrekking op verkoopmodaliteiten op het

bO A~G Lenzr Jur~ l NSt p ~ I~~l Í zie eveneens Craig Bc De Burca IWS~ pt CZ~ OtKeeffe Bc Osborne
lggb ~ p ~ l lS ~

bl HvJEG IS december lggS ~ zaak CGgISI U~ Jur~ M S ~ p ~ I~agZl ~Bosman~~ not lOJ ~ Zie voor een
soortgelijke uitspraak op het terrein van het vrij verkeer van diensten HvJEG lO mei IIIS ~ zaak
C~ S Salgjt Jurt l IgSt p~ I~ l lal ~Alpine Investments~t not M~ S Ht
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territorium van een bepaalde lidstaat~~ en niet op de toegang van goederen tot de markt
in een andere lidstaatY In het Bosman~arrest was duidelijk sprake van een belemmering
van de tweede soorte het transfersysteem in het betaald voetbal was een systeem waarin
het mogelijk was dat een voetballer er daadwerkelijk van werd weerhouden om bij
een werkgever in een andere lidstaat te voetballen~ De advocaat~generaal concludeerde
dat ttenminstef een rechtstreekse verhindering van de toegang tot een buitenlandse
arbeidsmarkt een met het verdrag strijdige belemmering inhield~ ook al geldt deze
belemmering gelijkelijk voor migrerende en niet~migrerende voetballers~b~ Naar zijn
mening verbood artikel ~S~JgJ niet zonder meer alle niet~discriminerende maatregelen
die het vrij verkeer aan banden leggen~

Het lijkt er op dat het Hof zich heeft aangesloten bij de benadering van de
advocaat~generaal~ door in het arrest nadrukkelijk het stellen van een rechtstreekse
voorwaarde voor de toegang tot een buitenlandse arbeidsmarkt in strijd te achten met
het vrij verkeert Verder achtte het Hof de in het arrest Keck en Mithouard gevolgde
formele benadering in casu uitdrukkelijk niet van toepassingt~o Op basis van het
Bosman~arrest zou men kunnen concluderen dat rechtstreekse belemmeringen in de
toegang tot een andere lidstaat zonder objectieve rechtvaardiging verboden zijn ongeacht
of sprake is van ongelijke behandeling~ terwijl voor belemmeringen in de uitoefening
van werkzaamheden het formele gelijkheidscriterium wel geldtt

Het is naar mijn mening echter de vraag ofhet onderscheid tussen de rechtstreekse
toegang tot een arbeidsmarkt en de uitoefening van werkzaamheden bruikbaar is~ Bij
rechtstreekse voorwaarden voor de toegang tot de arbeidsmarkt in een lidstaat kan men
denken aan nationaliteits~ en woonplaatseisen~ maar deze kunnen met het verbod van
discriminatie naar nationaliteit worden aangepakt Het stellen van eisen aan de opleiding
kan naar mijn mening zowel worden gezien als een rechtstreekse voorwaarde voor
de toegang tot de arbeidsmarkt als een voorwaarde voor de uitoefening van werkzaamhe~
den~ Beide categorieën zijn niet altijd even duidelijk af te bakenen~~ Arbeidsvoorwaar~
den ~ beloning~ werktijden~ arbeidsomstandigheden~ evenals rechten op pensioen ~ zullen
over het algemeen gezien kunnen worden als voorwaarden voor de uitoefening van
werkzaamhedent Het probleem is echter dat ook arbeidsvoorwaarden wel degelijk een
belangrijk obstakel kunnen vormen voor de toetreding tot een buitenlandse arbeidsmarkt~
ook als deze voorwaarden gelijkelijk van toepassing zijn op migrerende en niet~
migrerende werknemers~ Onlangs heeft het Oberlandesgericht te Linz in Oostenrijk
prejudiciële vragen ingediend met betrekking tot de vraag of het beperken van het recht
op een abfertigungsanspruch bij het einde van een arbeidsovereenkomst tot werknemers
die ontslagen worden~ terwijl werknemers die zelf ontslag nemen deze aanspraak niet
hebben~ in strijd is met het recht van vrij verkeer ~z Naar mijn mening is er geen goede
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reden om te stellen dat dergelijke voorwaarden zeker als deze tot doel hebben het voor
werknemers minder aantrekkelijk te maken de onderneming te verlaten~ geen
rechtvaardiging zouden behoeven uit het oogpunt van het recht van vrij verkeer~ ten
minste als zij een wezenlijke belemmering voor werknemers inhouden om daarvan
gebruik te maken~

Een bruikbaarder criterium voor de vraag of sprake is van een belemmering van
het vrij verkeer in de zin van het Verdrag lijkt mij daarom de ~verfijning~ door
Weatherill van de formele benadering uit het Keck en Mithouardtarrest tot een meer
functionele toets~~~ Vertaald naar het vrij verkeer van werknemers zou de te hanteren
toets kunnen luidew

Regels die door autoriteiten in een lidstaat zijn uitgevaardigd en die feitelijk en
in rechte gelijkelijk van toepassing zijn op migrerende en niet~migrerende
werknemers en geen rechtstreekse of substantiële belemmering vormen voor de
toegang tot de arbeidsmarkt in een lidstaat~ vormen geen belemmering van het
vrij verkeer van werknemers in de zin van artikel ~S~BJ EG~Verdragt~Q

Een belemmering van het vrij verkeer is uitsluitend in strijd met het verdrag als deze
niet objectief kan worden gerechtvaardigdt~s In de eerste plaats kunnen lidstaten ~ en
mogelijk ook particulieren~b ~ in dit verband een beroep doen op de verdragsexceptie
van artikel IS~~gJ derde lidt Volgens deze bepaling mag een beperking op het vrij
verkeer worden aangebracht om redenen van openbare veiligheid~ openbare orde of
volksgezondheidt In de tweede plaats toetst het Hofeen belemmering op het vrij verkeer
van werknemers door een lidstaat of dooreen particulier aan de trule of reason~ ~~~ Deze
toets valt uiteen in de volgende drie elementew
~ de nationale regeling is toepasselijk zonder onderscheid naar nationaliteit~
~ de nationale regeling is gerechtvaardigd om dwingende redenen van algemeen belang~
~ de nationale regeling is geschikt om het beoogde doel na te streven en gaat niet verder
dan nodig om dat doel te bereikent~g Dat betekent dat een causaal verband dient te
bestaan tussen de regeling en het doel dat men nastreeft~ terwijl er tegelijkertijd geen
minder zware middelen voorhanden zijn om het doel te bereiken~

In dit kader is het steeds van belang om te onderzoeken welke gronden bestaan
voor eventuele belemmeringen van het vrij verkeer in aanvullende pensioenregelingen~

~ S Weatherill lglb~ p~ Sgb~ vgl~ ook Whiteford IgJJat p ~ ~OZ ~
~ d Ik sluit hier aan bij de negatieve formulering van Weatherill~ Overigens ziet Weatherill lggb~ pt

gOO het onderscheid tussen toegang tot de arbeidsmarkt en uitoefening van werkzaamheden als een
mogelijke invulling van de vraag wanneer sprake is van een substantiële belemmering~ Daarmee
zou men echter het probleem van de afbakening tussen toegang en uitoefening van werkzaamheden
via een andere weg weer binnen halen~
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en te bezien of deze een objectieve rechtvaardiging kunnen vorment In het verleden
heeft het Hof van Justitie belemmerende fiscale regels objectief gerechtvaardigd geachtt
Het Hof heeft in het Bachmanntarrest bepaald dat het beperken van de fiscale
aftrekbaarheid van pensioenpremies tot premies die aan een pensioenregeling in de
lidstaat zelf worden betaald indirecte discriminatie naar nationaliteit kan opleverent~g
In dit arrest achtte het Hofde ongelijke behandeling niettemin objectief gerechtvaardigd
door de noodzaak voor lidstaten om de coherentie van hun belastingstelsel te
bewakent~In het Wielockx~arrest achtte het Hof de fiscale samenhang verzekerd doordat

in de toepasselijke bilaterale belastingovereenkomst wederzijdse erkenning van de
belastingvoorschriften was voorgeschreventg~ Het Hof kan nationale belangen kortom
onder omstandigheden voorrang geven boven de eisen van het vrij verkeert

HA Tussenbalans

De Raad is op basis van de artikelen ~S~~gJ tot en met S I verplicht om maatregelen
te nemen ter codrdinatie van de aanvullende sociale zekerheid~ voor zover noodzakelijk
voor de totstandkoming van het recht van vrij verkeer van werknemerst Dit is geenszins
een vrijblijvende bevoegdheid~ de gemeenschap is verplicht om al het mogelijke te

doen om belemmeringen voor het vrij verkeer in aanvullende pensioenregelingen weg

te nemen~ Ook op het terrein van de Europese sociale politiek heeft de gemeenschap
bevoegdheden om de Europese pensioenstelsels nader tot elkaar te brengent Op basis
van artt l U~l ~b~ EG~verdrag zijn twee aanbevelingen aan de lidstaten aangenomen
In de Aanbeveling van de Raad betreffende de convergentie van de doelstellingen en
het beleid op het gebied van de sociale bescherming wordt de lidstaten aanbevolen
om te bevorderen dat de voorwaarden voor het verkrijgen van pensioenrechten~ met
name van rechten op aanvullend pensioen~ worden bijgesteld ten einde de belem~
meringen voor de mobiliteit van werknemers weg te nemenY Hoewel de Aanbeveling

is in beginsel niet bindend is voor de lidstaten zou het een belangrijke leidraad moeten
vormen voor verder Europees beleid om belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit ook
daadwerkelijk uit pensioenregelingen te verwijderent

Hoewel het verdrag voldoende bevoegdheden bevat om maatregelen te nemen

is het politieke draagvlak daarvoor echter niet groot~ De huidige richtlijn ter bescherming
van de aanvullende pensioenrechten van migrerende werkenden is er voornamelijk
op gericht om de ongelijke behandeling van migrerende en niet~migrerende werkenden
weg te nement De terughoudendheid om maatregelen te nemen die een stap verder
gaan kan verklaard worden uit de angst om te zeer in te grijpen in de nationale
pensioenstelsels en de vrijheid van de sociale partners om te onderhandelen over de
inrichting van aanvullende pensioenregelingen~ Op basis van de heersende opvattingen
omtrent de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel op het terrein van de sociale
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politiek is het eveneens niet waarschijnlijk dat in de nabije toekomst in het kader van
de Europese sociale politiek bindende voorschriften op het terrein van aanvullende
pensioenregelingen aangenomen worden~ De nadruk ligt op overleg en samenwerking
op vrijwillige basis om gemeenschappelijke problemen in de stelsels van sociale
bescherming in de Europese lidstaten het hoofd te bieden~ In de Mededeling van de
Commissie over de modernisering en verbetering van de sociale bescherming in de
Europese Unieg~ wordt aangegeven dat de stelsels van sociale bescherming in de
lidstaten aangepast moeten worden aan onder meer de vergrijzing en de veranderende
aard van het werk~ Dit laatste vraagt om een nieuw evenwicht tussen vergroting van
de flexibiliteit en verbetering van de bescherming~~ Uitgangspunt daarbij is echter
dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de organisatie en financiering van het
eigen stelsel van sociale bescherming~ terwijl de EU verantwoordelijk is voor de
co~rdinatie van nationale stelsels voor het vrij verkeer van werknemerstgS De EU dient
verder als forum ~~voor het verbeteren van het wederzijds begrip inzake de perspectieven
op lange termijn en voor het vaststellen van gemeenschappelijke uitdagingen voor alle
lidstaten~~~ Concrete voorstellen tot min of meer bindende voorschriften op het terrein
van de sociale bescherming ontbreken~ In het GroenboeLvan de Commissie over de
aanvullende pensioenen in de interne marktggaat de Commissie onder meer in op
de vergrijzing en de hervormingen in de pensioenstelsels die daar het gevolg van zijnt
Weer wordt benadrukt dat het aan de lidstaten zelf is om te bepalen welke rol wettelijke
en aanvullende pensioenvoorzieningen spelen in de oudedagsvoorziening~gg Wel wordt
aan de lidstaten de vraag voorgelegd of nadere regelgeving op het terrein van het
toezicht op beleggingen van het vermogen van pensioenfondsen~ om het vrij verkeer
van kapitaal te bevorderen~ noodzakelijk istgg Voor het overige beperkt de Commissie
zich in het Groenboek tot overwegingen met betrekking tot de coórdinatie van
aanvullende pensioenregelingen in het kader van het vrij verkeer van werknemers~~
SamPnmarrPad is de rolverdeling tussen EU en lidstaten volgens deze opvatting als
volgtt de lidstaten zijn verantwoordelijk voor de inrichting van hun eigen stelsel van
sociale zekerheid~ de gemeenschap is verantwoordelijk voor de coórdinatie van de
pensioenstelsels voor de realisering van de interne markt~ waaronder het vrij verkeer
van werknemers~

De vraag is dan vervolgens hoe ver de bevoegdheid tot coárdinatie~ rekening
houdend met het subsidiariteitsbeginsel~ reikt~ Zoals in het vorige hoofdstuk is
besproken heeft de werkgroep~Veil hier een korte beschouwing aan gewijd in haar
rapport over de realisering van het vrij verkeer van personen~ Zeer kort samengevat
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komt deze opvatting er op neer dat de gemeenschap competent is om alle vormen van
ongelijke behandeling naar nationaliteit weg te nemen~ obstakels voor het vrije verkeer
die voortvloeien uit verschillen in nationale wetgeving en gebruiken kunnen in sommige
gevallen via een vorm van wederzijdse erkenning worden weggenomen~ Voor het
overige kunnen dergelijke belemmeringen uitsluitend via harmonisatie worden
aangepakttyt Het behoeft gezien het voorgaande geen betoog dat de terughoudendheid
om harmoniserende maatregelen te nemen groot is~

Een benadering die een belemmering van het vrij verkeer uitsluitend definieert
als een feitelijke of juridische ongelijke behandeling ~ gevoed door de wens om niet
te veel in te grijpen in nationale tradities en gebruiken ~ is vanuit de totstandkoming
van een daadwerkelijk vrij verkeer echter onbevredigend~ Als een obstakel voor de
~internationale~ arbeidsmobiliteit dat gelijkelijk geldt voor migrerende en niet~
migrerende werknemers niet wordt beschouwd als een belemmering van het vrij verkeer
in de zin van het Verdrag~ betekent dat nog niet dat het obstakel daarmee is verdwenen~
Deze opvatting volgt mijns inziens ook niet dwingend uit het subsidiariteitsbeginseL
De interpretatie van het Hof van Justitie biedt ruimte voor een meer functionele aanpak~
De benadering die het Hof heeft gevolgd in het Bosman~arrest biedt een opening voor
een andere opvatting ten aanzien van de bevoegdheid van de EU om verdere maatregelen
te nement Uiteraard is het afwachten hoe op deze rechtspraak in de toekomst zal worden
voortgebouwd~ Naar mijn mening echter strekt het vrij verkeer van werknemers zich
niet alleen uit tot belemmeringen die voortvloeien uit ongelijke behandeling~ maar ook
tot substantiële belemmeringen voor de toegang tot een buitenlandse arbeidsmarkt
zonder een discriminerend karaktert Dat betekent dat aan de Raad op basis van het
subsidiariteitsbeginsel ook een ruimere bevoegdheid toekomt dat men nu doet
voorkoment

Op basis van de aan hen gegeven bevoegdheden zouden de sociale partners op
Europees niveau overeenkomsten kunnen afsluiten ter co~rdinatie van aanvullende
pensioenvoorzieningen Dit heeft een aantal belangrijke voordelen~ De regelgeving
rond pensioenen ~ de hoogte van de uitkeringen~ de kring van rechthebbenden ~ is in
veel lidstaten neergelegd in pensioenregelingen die het resultaat zijn van onderhandet
lingen tussen de sociale partners~ Zij spelen op nationaal niveau vaak een cruciale rol
bij de inrichting van het stelsel van aanvullende pensioenvoorzieningen~ en in dit opzicht
is er veel voor te zeggen dat zij dezelfde rol spelen bij de internationale coárdinatie
van aanvullende pensioenvoorzieningen~ Op deze wijze zou de coórdinatie van
aanvullende pensioenvoorzieningen verder idicht bij het werkl kunnen blijventgj De
sociale dialoog zou in het algemeen sneller tot vernieuwende en flexibele uitkomsten
kunnen leiden~~ Aantrekkelijk is ook dat onderhandelingen op bedrijfstakniveau kunnen
plaatsvinden~ Binnen een internationaal georiënteerde bedrijfstak zullen de weerstanden
tegen een co~rdinatie regeling mogelijk veel minder zwaar wegen~ Binnen een
bedrijfstak bestaat vaak een zekere mate van homogeniteit in de arbeidsvoorwaardent
Op nationaal niveau vinden vaak al onderhandelingen op bedrijfstakniveau plaatstin
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internationaal georiënteerde bedrijfstakken is voorts het belang bij een codrdinatierege~
ling het grootstY Daar komt bij dat niet alle lidstaten betrokken hoeven te worden
bij de overeenkomst~~ De onderhandelingen zouden ~vooralsnogj beperkt kunnen
blijven tot de sociale partners uit lidstaten met stelsels die op elkaar lijken en waarbinnen
de meeste behoefte bestaat aan internationale co~rdinatie~ In dit verband ligt het voor
de hand dat bijvoorbeeld overeenkomsten voor de internationale overdracht van
pensioenrechten tussen Nederlandse en Britse sectoren afgesloten zouden kunnen
wordent

Bij de mogelijkheden van de sociale dialoog moeten wel enkele kanttekeningen
worden geplaatsC~ In de eerste plaats is de regelgeving rond de bescherming van
pensioenrechten bij ontslag ~ in ieder geval in de onderzochte landen ~ juist niet geheel
overgelaten aan de sociale partners~ maar neergelegd in de wet~ Hetzelfde geldt voor
de regelgeving rond de bescherming van pensioenrechten tegen faillissement~ de
rechtsvorm van uitvoeringsinstellingen~ en natuurlijk de fiscale regelgeving ~ De sociale
partners kunnen uitsluitend handelen binnen de marges van deze overwegend dwingende
wetgeving~ Zonder medewerking van de nationale overheden in de lidstaten is de ruimte
van de sociale partners om te manoeuvreren beperktt Een overeenkomst bijvoorbeeld
met betrekking tot de grensoverschrijdende deelname in pensioenregelingen of de
internationale overdracht van pensioenrechten heeft alleen zin als deze wordt
ondersteund met fiscale maatregelen en verruiming van de toezichtswetgevingt Om
deze reden zou het nuttig zijn om ook nationale autoriteiten en vertegenwoordigers
van pensioenfondsen bij de onderhandelingen te betrekken~ Het voorstel van de
werkgroep~Veil om een Communautair Pensioenforum op te richten voorziet inderdaad
in het samenbrengen van al deze actoren Het is echter niet duidelijk of~ en zoja welke~
plaats dit forum zou moeten innemen binnen de institutionele en procedurele opzet
van de Europese sociale dialoogt Het forum ~ althans de deelnemende sociale partners ~
zou geraadpleegd moeten worden over een eventueel voornemen tot regelgevingt Het
forum zou vervolgens ook zelf kunnen aangeven dat het de materie zelf wil regelen
volgens de procedure van artikel l ISA~I ~MJ~ vierde lidt Overeenkomsten die binnen
het forum worden afgesloten zouden moeten kunnen worden bekrachtigd door een
besluit van de Raad conform artikel l ISB~l~gJ EG~verdragt Het forum zou kortom
moeten worden aangekleed met de bevoegdheden van het verdrag in het kader van
de Europese sociale dialoog~ maar of dat ook de bedoeling was van de werkgroep~Veil
en de Commissie valt te betwijfelent

Tweede kanttekening die men bij de sociale dialoog kan stellen is dat de nationale
regelgeving ter bescherming van pensioenrechten bij ontslag niet voor niets is
neergelegd in dwingende wetgevingt Uit de geschiedenis van de aanvullende
pensioenvoorzieningen in de onderzochte lidstaten blijkt dat private pensioenregelingen
uit zichzelf vaak geen afdoende bescherming van pensioenrechten bij ontslag biedent~
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Om aan alle werknemers in ieder geval een zekere mate van bescherming te bieden
zijn minimale garanties in dwingende wetgeving vaak een vereiste gebleken~ Zonder
dat is het resultaat van de onderhandelingen in belangrijke mate afhankelijk van de
goede wil van de onderhandelingspartners~ In de praktijk blijkt dat de werkgeversverte~
genwoordigers binnen de Europese sociale dialoog in het algemeen lang niet altijd
bereid zijn om tot meer sociale regelgeving te komen~t~ Dit is vermoedelijk niet anders
op het terrein van de aanvullende pensioenvoorzieningen~ zeker als dit extra kosten
meebrengt voor werkgevers~ ~ Of de nationale autoriteiten wel bereid zullen zijn om
binnen een Europees overleg tot vergaande afspraken te komen is afwachten~ Het is
voorts de vraag of veel verwacht mag worden van~bargaining in the shadow of the
laW~ dat wil zeggen onderhandelen onder dreiging van EU~regelgeving~~o~ Voor de
effectiviteit hiervan is het van belang dat van de voorstellen voor EU~regelgeving
voldoende ~dreigingf uitgaat~ Dat vereist dat er binnen de Commissie voldoende
overeenstemming moet bestaan om verdere voorstellen voor coárdinerende regelgeving
te doen~ en tegelijkertijd een aanzienlijke kans moet bestaan dat in de Raad van
Ministers een gekwalificeerde meerderheid~ of zelfs alle lidstaten voor de voorstellen
te vinden zijnt Zonder dat zal een voornemen tot codrdinerende Europese regelgeving
slechts een zwakke schaduw over de onderhandelingstafel werpen~

De interpretatie van het Hof van de reikwijdte van het recht van vrij verkeer biedt
een opening om ook niet~discriminerende belemmerende bepalingen in aanvullende
pensioenregelingen ter toetsing voor te leggen aan het Hof van Justitie~ Het is mogelijk
dat het Hof in deze zal fungeren als breekijzer~ Individuele werknemers kunnen immers
een rechtstreeks beroep doen op artikel EG~verdrag als sprake is van
belemmerende voorwaarden in collectieve regelingen die arbeidsvoorwaarden
vaststellen~ Zelfs is het beperkt mogelijk om een rechtstreeks beroep te doen op artikel
SI~~IZJ mits daarbij aan de voorwaarden is voldaan dat het Hof bepaalt dat de Raad
zijn verplichtingen op grond van dit artikel niet is nagekomen~ en voorts rechtstreeks
op basis van artikel S I aan het verzoek van de werknemer kan worden voldaan
zonder dat secundaire regelgeving is vereistt

In de rest van dit hoofdstuk zal ~ zonder aanspraak op volledigheid ~ nader worden
ingegaan op enkele specifieke aspecten die binnen het vraagstuk van de co~rdinatie
van aanvullende pensioenregelingen nadere aandacht verdienen ~ Het gaat om de rol
v an Verordening IIOSR l ~ het vraagstuk v an de wachttijden ~ de internation al e overdracht
van pensioenrechten en de grensoverschrijdende deelname in pensioenregelingent
Daarbij zal worden nagegaan welke mogelijkheden er zijn voor nadere regelgeving
en ~ voorzover toepasselijk ~ het mogelijk resultaat van een toetsing door het Hof van
Justitie ~

loo Van Herk lggH~ p~ ISb ~
lol Vgl~ bijv~ UNICE Position Paper lgla ~ pt l en a ~
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M Verordening MOSIll

Verordening I~IOSI~ l beschermt de sociale~zekerheidsrechten van personen die zich
verplaatsen binnen de Gemeenschapt Te dien einde zijn in de verordening een aantal
maatregelen opgenomen om dit te bewerkstelligen~ Verordening I~OSII l bevat in artikel
S in de eerste plaats een expliciete bevestiging van het verbod van discriminatie naar
nationaliteit dat is opgenomen in het EG~verdragt De artikelen IS tot en met l ~ van
de verordening bevatten bepalingen met betrekking tot de vraag~ welk stelsel van sociale
zekerheid van toepassing is op de migrerende werknemert De hoofdregel is~ dat op
de werknemer de wetgeving van toepassing is van de staat waar hij zijn werkzaamheden
in loondienst uitoefent~~~ Deze regel geldt ook als hij op het grondgebied van een andere
lidstaat woont of als de werkgever in een andere lidstaat gevestigd is~ Hoofdregel bij
de toewijzing van de verzekeringsplicht is kortom het werklandbeginselt~~ De artikelen
l ~I tot en met l~ bevatten een aantal uitzonderingen op deze hoofdregel~ Werknemers
die voor een periode van maximaal l l maandentos gedetacheerd worden naar een andere
Lid~Staat blijven onderworpen aan de wetgeving van de Lid~Staat waar zij normaler
wijze werkzaamheden verrichten voor de onderneming waaraan ze verbonden zijnt~~
Artikel lIl van de verordening bepaalt dat lidstaten in onderlinge overeenstemming
uitzonderingen kunnen vaststellen op deze aanwijsregels in het belang van bepaalde
personen of groepen personen~

Ten behoeve van het recht op uitkering en de berekening daarvan bevat de
verordening regels met betrekking tot de samentelling van tijdvakken van verzekeringt
Uitgangspunt van de verordening is dat rechten op ouderdoms~ en nabestaandenpensioe~
nen per lidstaat opgebouwd worden~ Het uiteindelijke pensioeninkomen dat de
werknemer ontvangt bestaat uit verschillende tdeelpensioenenf ~ Voor de verkrijging~
het behoud of herstel van het recht op dergelijke uitkeringen moet de betrokken lidstaat
echter rekening houden met tijdvakken van verzekering in andere lidstaten~ alsof zij
onder het betrokken stelsel zelf zijn vervuld~ Voorts bevat de verordening een regeling
met betrekking tot de samenloop van uitkeringent Ten slotte regelt de verordening in
artikel lO de export van uitkeringen~ Volgens dit artikel kunnen de uitkeringen bij onder
meer ouderdom en overlijden die zijn verkregen op grond van een wettelijke regeling
van een of meer lidstaten niet worden verminderd of ingetrokken op grond van het
feit dat de werknemer op het grondgebied van een andere lidstaat woont~

lo s Art~ IS lid Z onder a Vo laOSltllt
log Naast het feit dat de werknemer in sociaal en economisch opzicht meestal het sterkst is verbonden

met het land waar hij werkt~ kunnen op deze manier premies worden geheven aan de bron ~Kavelaars
IIgZ ~ pt ZSbjt De aansluiting bij het stelsel van sociale zekerheid is doorgaans gekoppeld aan het
verrichten van werkzaamheden in de betrokken staatt en de premieheffing is daar op afgestemd~
Bovendien heeft Pennings erop gewezen dat door de gelijke behandeling met nationale werknemers~
het vooreen werkgever niet op oneigenlijke gronden aantrekkelijker of juist onaantrekkelijker wordt
om buitenlandse werknemers aan te nemen~ ~Pennings l IW~ pt M ~t

loS Bij onvoorziene omstandigheden kan deze termijn met nog eens lZ maanden worden verlengd~
lOb Vglt artt la lid l onder a van de verordening~ Bij een tijdelijke uitzending ~detachering~ naar het

buitenland verkrijgt een werknemer doorgaans nauwelijks een band met het land waar hij naartoe
wordt uitgezonden~ Het is verder ook niet erg praktisch om voor de korte periode van detachering
de verzekeringsplicht over te brengen naar de werkstaatt Vglt Kavelaars W IZ~ pt ZTg~
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De materiële werkingssfeer van de verordening is in beginsel beperkt tot wettelijke
regelingen~~~ Verordening I~IOSR l is van toepassing op alle regelingen die uitkeringen

of prestaties in natura verschaffen bij ziekte en moederschap~ invaliditeit~ ouderdom~
overlijden~ arbeidsongevallen en beroepsziekten~ werkloosheid en gezinsbijslagen~~os
Stelsels van sociale zekerheid die voortvloeien uit een ~collectiefjl contract vallen
volgens artikel l sub j van Verordening l~OÓrl l niet onder de materiële werkingssfeer~
ongeacht of zij al dan niet algemeen verbindend zijn verklaard via een besluit van de
overheid~ Dat betekent dat contractuele bedrijfspensioenregelingen in beginsel buiten
de werkingssfeer van de Verordening vallent

Artikel l van de verordening laat echter wel de mogelijkheid open dat contractuele
regelingen onder de werkingssfeer komen te vallent Dit is uitsluitend mogelijk als de
pensioenregeling de verplichte deelneming beoogt aan een verzekering die voortvloeit
uit de in de verordening bedoelde wetten of regelingen~ of een stelsel invoert dat wordt
beheerd door hetzelfde orgaan dat het beheer voert over de wettelijke stelsels die onder
de verordening vallent In dat geval valt de pensioenregeling niet automatisch onder
de verordening~ maar kan de lidstaat een verklaring afgeven dat de betroffen regeling
onder de werkingssfeer van Verordening I~IOHIl l valtt Alleen Frankrijk heeft ten
aanzien van haar stelsel van werkloosheidsuitkeringen~ dat is opgenomen in algemeen
verbindend verklaarde CAOIs~ een dergelijke verklaring afgegeven~ Als een dergelijke
verklaring ontbreekt vallen contractuele pensioenvoorzieningen~ algemeen verbindend
verklaard of niet~ niet onder de verordeningt~ ~ Voor pensioenvoorzieningen die zijn
verbonden aan de arbeidsovereenkomst en een contractuele oorsprong hebben heeft
Verordening I~OW I dan ook geen betekenis~

Men kan zich de vraag stellen of de bestaande coórdinatieproblemen met
betrekking tot aanvullende pensioenen zouden kunnen worden opgelost door
bovenwettelijke pensioenvoorzieningen wel onder de werkingssfeer van Verordening
I~WHItI l te brengent Gezien het specifieke karakter van veel aanvullende pensioenvoor~
zieningen en~ op nationaal niveau~ de uitzonderlijke diversiteit ervan qua herkomst~
dekking~ hoogte en juridische en technische vorm~ lijkt het bestaande coërdinatiesysteem
voor wettelijke regelingen echter niet het geëigende instrument te zijn om de problemen
die voortvloeien uit deze regelingen aan te pakken~ ~ ~o Daarbij moet er op gewezen
worden dat aanvullende pensioenvoorzieningen veel veelvormiger zijn dan wettelijke
pensioenvoorzieningen~ Aanvullende pensioenvoorzieningen verschillen van bedrijf
tot bedrijf~ en van bedrijfstak tot bedrijfstak~ Hoewel er zeker wel een zekere
homogeniteit in hoogte van de uitkeringen en de uitkeringssystematiek valt te ontdekken~
is in de praktijk geen enkele aanvullende pensioenregeling identiek aan een anderet
Voor wat betreft de uitvoering bestaan in de lidstaten verschillende rechtsvormen naast
elkaar~ evenals verschillende financieringsmethodent Aanvullende pensioenregelingen
dekken over het algemeen Oangj niet de gehele beroepsbevolking~ waar wettelijke
pensioenvoorzieningen dit over het algemeen wel doent Het toepassen van de verorde~

lo l Daaronder worden verstaan de bestaande of toekomstige wetten~ regelingen~ statutaire bepalingen

en alle andere uitvoeringsmaatregelen die betrekking hebben op de door de verordening bestreken

takken en stelsels van sociale zekerheidt
los Art~ a Verordening IaOSCII~
log Pennings iggIJ~ p ~ S M Zt
l lO Groenboek aanvullende pensioenen lggll ~ pt ZS~
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ning~ die één uniforme regeling biedt~ zou vanwtcge de ~erscheidenheid van de
bovenwettelijke pensioenvoorzieningen op zeer complexe problemen stuitent

De technieken die worden gebruikt om de wettelijke sociale zekerheid te
coórdineren zijn voorts niet helemaal dezelfde als de technieken die binnen aanvullende
pensioenregelingen worden gebruikt om de nadelige gevolgen van mobiliteit weg te
nemen In de verordening wordt bijvoorbeeld de techniek van waarde~overdracht niet
toegepast omdat het omslagstelsel zich niet verdraagt met de overdracht van de
gekapitaliseerde waarde van pensioenrechten~ De technieken uit de verordening worden
op hun beurt niet gebruikt voor de coërdinatie van bovenwettelijke pensioenvoorzienin~
gen~ ~ ~ ~ Dat geldt bijvoorbeeld voor de regels in de verordening ten behoeve van het
recht op uitkering en de berekening daarvan~ Uitgangspunt van de verordening is dat
rechten op ouderdoms~ en nabestaandenpensioenen die voortvloeien uit een
opbouwstelsel per lidstaat opgebouwd worden~ Om te bepalen of een werknemer recht
heeft op een pensioenuitkering dienen ook tijdvakken van verzekering in andere lidstaten
in aanmerking te worden genoment Het uiteindelijke pensioeninkomen dat de werkne~
mer op grond van de verordening ontvangt bestaat uit verschillende ~deelpensioenen~~ ~ ~z
Voor de berekening van het pensioen moet onderscheid worden gemaakt tussen een
eautonoom~ pensioen en een verordeningspensioen Het is mogelijk dat de werknemer
recht heeft op een pensioen uitsluitend op basis van de nationale wetgeving~ zonder
dat tijdvakken van verzekering in andere lidstaten in aanmerking worden genoment
Dit wordt een ~autonoomf pensioen genoemd~~ Voor de berekening van het verorde~
ningspensioen moet allereerst een theoretisch bedrag worden vastgesteld~ dat is het
bedrag waarop de werknemer recht zou hebben als hij alle tijdvakken van verzekering
die hij heeft vervuld in dezelfde lidstaat zou hebben doorgebracht~ Vervolgens wordt
een pro~ratabedrag vastgesteldt dit wordt berekend door het theoretische bedrag te
vermenigvuldigen met de verhouding tussen de tijdvakken van verzekering die de
werknemer in de betreffende lidstaat heeft vervuld~ en de totale duur van de tijdvakken
van verzekering die in alle lidstaten zijn vervuld~~ Als de werknemer zowel recht
heeft op een ~autonoomf pensioen als een verordeningspensioen moet hem het hoogste
bedrag worden uitgekeerd~

De verplichting tot de betaling van een pro rata uitkering komt enigszins overeen~
maar is niet helemaal hetzelfde als de techniek die wordt gehanteerd binnen aanvullende
pensioensystemen om bij een voortijdige beëindiging van de deelname in een
aanvullende pensioenregeling een aanspraak op een ~evenredig~ pensioen te berekenen~
Deze aanspraak moet een evenredige proportie vormen van de totale pensioenuitkering
die de werknemer had verkregen als hij gedurende de gehele verzekeringsperiode
verzekerd was gebleven in de aanvullende pensioenregelingt Het tevenredigf pensioen
wordt vastgesteld op het moment van de beëindiging van de deelname in de pensioenre~
geling~ Uitgangspunt bij de berekening is de verhouding tussen de werkelijke periode
van deelname in de pensioenregeling en de periode van deelname die de werknemer
in dezelfde pensioenregeling had kunnen doorbrengen tot aan de pensioengerechtigde

I I I Supplementary Pensions in the European Union III~~ pt I lS~
l IZ Vgl~ artt aa lid Z Verordening laOSCllt
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leeftijd~ Met tijdvakken van verzekering bij andere werkgevers ~ al of niet in dezelfde
lidstaat ~ wordt meestal geen rekening gehoudent~

De specifieke co~rdinatiemethoden die binnen aanvullende pensioenregelingen
worden gebruikt sluiten niet helemaal aan bij de coárdinatietechnieken van de
verordeningt Gezien ook de veelvormigheid van aanvullende pensioenregelingen is
het mijns inziens een bruikbaarder oplossing om de bestaande nationale technieken
voor de coárdinatie van aanvullende pensioenregelingen ook zoveel mogelijk op
internationaal niveau toe te passen~ in plaats van het systeem van de verordening op
te leggen ~ Bij de invoering van Verordening I~OSIZI heeft het Europees parlement
wel het advies uitgesproken~ dat aanvullende pensioenvoorzieningen die algemeen
verbindend zijn verklaard onder de verordening zouden worden opgenomen~ ~tb Door
hun karakter van verplichte collectieve verzekering komen dergelijke verplichte
regelingen al dichter in de buurt van de wettelijke sociale zekerheidt In de uiteindelijke
tekst van Verordening laOSïl l is dit advies in zoverre overgenomen~ dat lidstaten een
verklaring kunnen afgeven~ dat pensioenregelingen die algemeen verbindend zijn
verklaard onder de werkingssfeer van de verordening vallent~ ~~ Op dit moment ontbreken
zulke verklaringen echter~ In Nederland~ waar verplichte bedrijfs~pensioenregelingen
een belangrijke rol spelen~ is niet overwogen om een dergelijke verklaring af te geven
Bedrijfspensioenregelingen behoren in Nederland qua systematiek~ hoogte en
berekening van de uitkering en het financieringsstelsel tot de tweede pijlert Zij gaan
uit van het kapitaaldekkingsstelselt De toepassing van de verordening zou betekenen
dat bedrijfspensioenfondsen ten behoeve van migrerende werknemers gedeeltelijk
een andere coárdinatietechniek zouden moeten toepassen dan ten aanzien van nationale
werknemerst Het lijkt bovendien niet logisch als bedrijfstakpensioenregelingen in
Nederland wel~ en ondernemingspensioenregelingen niet onder de verordening zouden
vallen Het is denkbaar dat dit voor Frankrijk~ waar pensioenvoorzieningen uit de tweede
pijler landelijk verplicht zijn gesteld en bovendien werken op basis van een omslagstelt
sel~ anders ligtt Desalniettemin heeft men ook daar van weinig animo voor toetreding
tot de verordening blijk gegevent~

S~ b Wacht t en verwervingsperioden

Stbtl Verdere regelgeving

Het opnemen van wacht~ en verwervingsperioden in pensioenregelingen staat op ge~
spannen voet met het vrij verkeer van werknemerst Een werknemer die nog niet de

lis Zij het~ dat regelingen voor de samentelling van tijdvakken ook in aanvullende pensioenregelingen
wel eens voorkoment zie bijvoorbeeld par t S~S~ l tZ~ Van een algemeen gebruik is echter geen sprake ~

I lb Resolutie houdende advies van het Europese Parlement inzake de voorstellen van de EtE ~ G ~ ~
Commissie aan de Raad voor een verordening betreffende de toepassing van de stelsels van sociale
zekerheid op werknemers in loondienst en op hun gezinnen die zich binnen de Gemeenschap
verplaatsen~ PbEG IJbS~ C IOISO~

M Art~ l Verordening lqOHML
lig Meme l IHg ~ p ~ b~ e ~ v ~ komt tot de conclusie dat de regimes AGIRC en ARRCO reeds grotendeels

de pri ncipes van de verordening naleven ~ desalniettemin komt men niet tot de conclusie dat deze
regimes toe zouden moeten treden tot Verordening laOHn lt
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wachttijd heeft vervulcL en weet dat hij het vooruitzicht op het verwerven van een pensi~
oenrecht verliest zodra hij in een andere lidstaat zal gaan werken kan worden afgeschrikt
om van zijn recht van vrij verkeer gebruik te makent Een werknemer die zich ~tijdelijk~
in de betreffende lidstaat wil vestigen kan daarvan afzien vanwege het vooruitzicht
dat hij door zijn tijdelijke verblijf geen recht op pensioen zal verwerven Daarnaast
zullen lange wachttijden in pensioenregelingen in de toekomst steeds sterker botsen
met de veranderde maatschappelijke realiteit in de nationale arbeidsverhoudingen~ ~ ~~

Het opnemen van wacht~ en verwervingsperioden in pensioenregelingen is een
nationaal gebruikt Zoals eerder in dit proefschrift is gebleken is de lengte van dergelijke
perioden in de wetgeving en de praktijk bovendien sterk afhankelijk van de nationale
opvattingen over de functie van pensioenregelingen~ Het is zeker niet uitgesloten dat
het constante overleg tussen de lidstaten over de inrichting van hun nationale sociale~
zekerheidsstelsel op de lange duur tot een zekere espontanel convergentie in de lengte
van verwervingsperioden zal leiden~ Niet zozeer omdat verwervingsperioden op
gespannen voet staan met het vrij verkeer van werknemers ~ hoewel dat zeker het geval
is ~ maar omdat zij steeds slechter passen binnen de toenemende flexibilisering van
de nationale arbeidsmarkten en de noodzaak de arbeidsmobiliteit te bevorderent Het
in Duitsland ingediende ~ en weer ingetrokken ~ wetsvoorstel om de verwervingstermij~
nen te verkorten werd bijvoorbeeld mede ingegeven deze termijnen meer in lijn te
brengen met wat elders in Europa gebruikelijk is~ ~Zo Het ziet er echter niet naar uit dat
op Europees niveau binnen afzienbare tijd bindende voorschriften voor de maximering
van verwervingsperioden in pensioenregelingen tot stand zullen komen~

Voor de sociale partners is er wel ruimte om te onderhandelen over toetredingsei~
sen en verwervingstermijnen in pensioenregelingen~ Waar in wetgeving grenzen zijn
gesteld aan het opnemen van wachttijden kan daar over het algemeen in gunstige zin
voor de werknemer van worden afgeweken~ Afspraken over het in aanmerking nemen
van tijdvakken van arbeid in het buitenland voor de vervulling van een verwervingsperi~
oden zouden een aanmerkelijke verbetering kunnen betekenen~ Zonder een reële
dreiging van verdergaande Europese regelgeving is het echter de vraag of de sociale
partners en de nationale autoriteiten van deze ruimte gebruik zullen makent Juist op
dit terrein kan het daarom waardevol zijn om lange wachttijden ter toetsing aan Hof
van Justitie voor te leggent Dit geldt in het bijzonder voor de Duitse verwervingsperio~
den~

StbtZ De verenigbaarheid van verwervingsperioden met het Verdrag

gtbtZtl Verenigbaarheid met artikel ~IS~~ig~ EG~verdrag

In paragraaf S van dit hoofdstuk is aan de orde geweest~ dat het Hof in het Bosman~
arrest een rechtstreekse verhindering van de toegang tot een buitenlandse arbeidsmarkt
in strijd heeft geacht met het recht van vrij verkeer~ Op basis van het Bosman~arrest
concludeerde Whiteford dat ~onder meerj lange wachttijden een belemmering vormen

I lg Zie paragraaf b~Z~
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van het vrij verkeer in de zin van artikel EG~verdrag~~ Naar mijn mening is
dit een juiste conclusie~ ten minste voor zover een wachttijd inderdaad een substantiële
belemmering vormt voor de toegang tot een buitenlandse arbeidsmarkt~ De verwervings~
perioden die in Nederland het en het Verenigd Koninkrijk gebruikelijk zijn moeten
in dit kader anders worden beoordeeld dan de lange verwervingsperioden in Duitslandt
Een verwervingsperiode van IOjaar vormt voor een migrerende werknemer een feitelijk
en substantieel obstakel voor de toegang tot een buitenlandse arbeidsmarkt~ en vormt
dus een belemmering van het recht van vrij verkeer in de zin van het verdragt

Dat betekent dat de lange verwervingsperioden in Duitsland rechtvaardiging
behoeven vanuit het oogpunt van het vrij verkeer van werknemers~ Zij zullen getoetst
moeten worden aan de ~rule of reason~ t De verwervingsperioden zijn zonder onderscheid
naar nationaliteit van toepassing~ maar de vraag is of zij gerechtvaardigd zijn om
dwingende redenen van algemeen belang~ Zoals bekend wordt in Duitsland pensioen
gezien als een beloning voor Betriebstreues~ Deze rechtvaardigingsgrond werd in de
zaak Schëning aangevoerd maar door het Hof verworpen~ omdat het van mening was
dat deze rechtvaardiging in casu feitelijk niet van toepassing was de gewraakte regeling
voor de samentelling van tijdvakken maakte integendeel mobiliteit van werknemers
tussen juridisch gescheiden werkgevers mogelijkt Het Hof wees iBetriebstreue~ als
rechtvaardiging echter niet ten principale af~~n~ Het staat daarom niet vast hoe het Hof
deze grond voor de beperking van het vrij verkeer zal beoordelent

Het moet gezegd~ dat de honorering van eBetriebstreue~ lijnrecht staat tegenover
de doelstellingen van het EG~verdrag~ in het bijzonder met de doelstelling om de
belemmeringen voor internationale arbeidsmobiliteit weg te nement Het strookt
bovendien niet met de in de Aanbeveling inzake de convergentie van doelstellingen
in het sociaal beleid opgenomen aanbeveling aan de lidstaten om belemmeringen voor
de arbeidsmobiliteit in pensioenregelingen weg te nement Het Europese beleid om
de arbeidsmobiliteit te vergroten zal moeten worden afgewogen tegen de nationale
keuze om de honorering van Betriebstreue te beschouwen als een belangrijke
doelstelling van sociaal beleidt~ Immers~ binnen de nationale context is het belonen
van trouw aan de onderneming ~ als de uitdrukking van het evenwicht tussen enerzijds
de prestaties van de werknemer en anderzijds de bescherming van het vertrouwen van
de werknemer ~ op zichzelf binnen het traditionele arbeidsrecht in veel lidstaten steeds
als een rechtmatige doelstelling beschouwd~ ~za Hoewel het Hof in theorie het nationale
belang in deze voorrang kan geven zal het hier naar mijn mening echter de bevordering
van de ~internationalej arbeidsmobiliteit moeten laten prevaleren~ In de eerste plaats
vloeit dit voort uit het recht van vrij verkeer zelft In de tweede plaats kan de
Aanbeveling met betrekking tot de convergentie van de doelstellingen van sociaal beleid~
hoewel zij juridisch niet bindend is~ een richting geven in de interpretatie van de vraag~
wat wel en niet als dringende redenen van algemeen belang binnen het sociaal beleid

lZl Whiteford Ilg~a~ pt MZ~
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kunnen worden beschouwd~í~c Nu in de aanbeveling nadrukkelijk het wegnemen van
belemmeringen voor de arbeidsmobiliteit in pensioenregelingen als wenselijke
doelstelling van sociaal beleid is aangewezen~ zal een doelstelling die het tegenoverge~
stelde tracht te bereiken naar mijn mening door het Hof niet als dwingende reden voor
een beperking van het vrij verkeer van werknemers worden beschouwd~

Daarnaast is het de vraag of het opleggen van lange verwervingsperioden in
pensioenvoorzieningen in proportie is met de doelstelling een langdurige binding met
het bedrijf te honorerent Doorslaggevend daarbij is of het opleggen van lange
verwervingsperioden in pensioenregelingen werkelijk geschikt en noodzakelijk is om
een langdurige binding met de onderneming te bewerkstelligen~ In dat kader moet gecon~
stateerd worden dat lange verwervingsperioden beogen om een ~extraf binding aan
de onderneming te bewerkstelligen~ bovenop het bindende effect dat uitgaat van het
maandelijkse salaris~ eventuele extra uitkeringen ~winstdeling~ dertiende maand e~dtJ
en andere secundaire arbeidsvoorwaarden~ De werkgever maakt vanaf het dertigste
levensjaar van de werknemer een pensioenreservering voor de werknemer~ De textraf
binding van de werknemer bestaat hieruit~ dat dit onderdeel van de totale beloning
van de werknemer niet aan hem wordt uitbetaaldt maar hem uitsluitend toevalt als hij
aan de verwervingstermijnen voldoett~~ Tegelijkertijd hebben de lange verwervingsperi~
oden in Duitsland niet verhinderd dat ook daar de arbeidsmobiliteit in het algemeen
is gestegen~ Ook in Duitsland is tijdelijke arbeid toegenomen~ Het gebruik van
pensioenregelingen om werknemers aan de onderneming te binden heeft daarom voor
een deel zijn functie verloren~ Daarnaast treffen de lange verwervingsperioden niet
alleen werknemers die uit zichzelf ontslag nemen~ maar ook werknemers die buiten
hun schuld ontslagen worden~ de wet maakt daarin althans geen onderscheid~ Een
werknemer die als gevolg van een reorganisatie zijn baan na g jaar deelname in de
pensioenregeling verliest kan ~ behoudens een gunstiger regeling door de werkgever ~
even goed zijn pensioenrechten verliezen als een werknemer die na gjaar ontslag neemt
omdat hij ander werk heeft gevonden~ Het honoreren van werknemers die wel lang
bij de onderneming blijven kan bovendien even doeltreffend worden bewerkstelligd
met minder zware middelen Lange verwervingsperioden in pensioenregelingen vormen
daarom naar mijn mening ~ in tegenstelling tot de opinie van Whiteford ~ geen geschikt
en noodzakelijk middel om trouw aan de onderneming te honorerent Daaraan doet
niet af~ zoals onder meer Whiteford opmerktt~~~ dat werknemers in Duitsland vaak zelf
geen premie afdragen voor hun pensioen~ Dit vormt inderdaad één van de verklaringen
voor de manier waarop de praktijk en de wetgeving in Duitsland zich hebben
ontwikkeldt~ Naar mijn mening betekent dat echter nog niet dat het ook een
rechtvaardiging kan vormen om werknemers een afdoende bescherming van hun
pensioenrechten te onthoudent

lZS Zie ook HvJEG IS december IgSg~ zaak GJZZISS~ Jur~ lgSh pAl lb ~Grimaldij~ rto~ lS~ waarin
het Hof bepaalde dat de nationale rechterlijke instanties gehouden zijn aanbevelingen bij de oplossing
van bij hen aanhanginge geschillen in aanmerking te nemen ~ met name wanneer zij duidelijkheid
verschaffen over de uitlegging van nationale bepalingen die ter uitvoe ri ng erv an zijn vastgesteld
of wanneer zij zijn bedoeld om dwingende communautaire bepalingen aan te vullent

lZfi Von Arnim MSt pt lbgAIO~
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SttS~ ZtZ Verenigbaarheid met artikel Ilg~lql j EG~verdrag

In de tweede plaats zouden lange wacht~ en verwervingsperioden in strijd kunnen zijn
met het beginsel van gelijke behandeling van mannen en vrouwen~ Vrouwen blijven
vaker korter in dienst dan mannen~ en onderbreken vaker ~ al dan niet tijdelijk ~ hun
loopbaan~ Als sprake is van een lange verwervingsperiode zullen zij daarom vaker
niet aan de minimumvoorwaarden voor de verwerving van een onvoorwaardelijke
aanspraak op pensioen voldoent Lange wachttijden zijn nadelig voor vrouwen~ en
kunnen daarom indirecte discriminatie naar geslacht opleveren~

Discriminatie naar geslacht is verboden in art~ l lg van het EG~Verdrag~ dat bepaalt
dat mannen en vrouwen recht hebben op gelijke beloning voor gelijke arbeid~ Het
verbod van discriminatie naar geslacht geldt ook voor pensioenregelingent Het verbod
van discriminatie omvat ook indirect onderscheid naar geslachtt Volgens de definitie
van de richtlijn inzake de bewijslast in gevallen van discriminatie op grond van het
geslachC~ is sprake van indirecte discriminatie wanneer een ogenschijnlijk neutrale
bepaling~ maatstaf of handelwijze een wezenlijk groter gedeelte van de leden van één
geslacht benadeeltt Het maken van indirect onderscheid tussen mannen en vrouwen
is echter niet verboden~ als voor deze handelwijze een objectieve rechtvaardiging kan
worden aangevoerd~ Indirect onderscheid is objectief gerechtvaardigd~ als de
handelwijze passend en noodzakelijk is en kan worden gerechtvaardigd door objectieve
factoren die geen verband houden met het geslacht van de betrokkenent~

Arbeidsvoorwaardelijke regelingen die aanknopen bij de duur van de Betriebs~
zugehórigkeit in het algemeen zijn nadeliger voor vrouwen dan voor mannen~t~t
Statistische gegevens lijken inderdaad in de richting te wijzen dat het voor vrouwen
in Duitsland moeilijker is om te voldoen aan de verwervingstermijnen dan voor man~
nen~~ Uit al wat ouder onderzoek blijkt dat in Duitsland de gemiddelde duur van de
eerste werkzame periode tot aan de eerste onderbreking van de loopbaan voor vrouwen
l jaar bedraagt~ De gemiddelde leeftijd van vrouwen die hun loopbaan voor het eerst
onderbreken~ met name om gezinsverantwoordelijkheden te vervullen~ is Zg jaar~ ~
Het lijkt daarom zeker verdedigbaar dat lange verwervingsperioden en de leeftijdseis
van S S jaar indirecte discriminatie naar geslacht kunnen opleveren~ Ook recenter
onderzoek ~ uit lggS ~ wijst in die richting~ al wordt in dit onderzoek betwijfeld of
ook sprake is van een ~wezenlijkf groter deel van de vrouwen dat wordt getroffen~t~a
Het Landesarbeitsgericht te Hamm achtte in een zaak waarin een vrouw nog geen S S
jaar oud was en daarom geen pensioenrechten behield~~s statistisch echter niet bewezen
dat de leeftijdseis van SS jaar voor de onvoorwaardelijke verwerving van pensioenrech~
ten vrouwen wezenlijk zwaarder treft dan mannenYb Bij het aanvechten van de

IN Richtlijn WIHO van de Raad van IS december llW t PbEG IggH L lalb~
IsO Artt l Richtlijn WIHOt
I M D~ubler lgqZ~ pt bgq~bgS~
I S Z Ahrend~ Beucher St Walkiewicz lgHHt pt ZgH~ J OO~ Schoden lgga ~ p~ Za~ZS
Ijs Ahrend~ Beucher ác Walkiewicz IqHH ~ pt Z W~
lSq ifo Institut fur Wi rt schaftsforschung Iggdt pt Sb~
IJ S Zij had wel de termijn van lO jaar deelname in de pensioenregeling vervuldt vandaar dat deze termijn

in casu niet ter discussie stond ~
Ob LAG Hamm lg december lgHg ~ DB IggOll I ~ p~ SM
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verwervingstermijnen verdient het statistisch bewijs voor het bestaan van een
twezenlijk~ grotere benadeling van vrouwen kortom wel bijzondere aandacht~ de
hoeveelheid en de kwaliteit van de bestaande gegevens is echter van dien aard~ dat
er noch een ontkenning noch een definitieve bevestiging van het bestaan van indirecte
discriminatie op gebaseerd kan wordent

Er is geen sprake van indirecte discriminatie naar geslacht als er een objectieve
rechtvaardiging aanwezig is~ Daarvoor is in de eerste plaats vereist dat het doel van
de wettelijke bepaling inzake verwerving van pensioenrechten overeenkomt met een
noodzakelijk doel van sociaal beleid~ en geschikt en noodzakelijk is om deze doelstelling
te bereiken~ Ik verwijs hiervoor naar hetgeen hierover in de vorige paragraaf over is
gezegd~

S ~I Internationale overdracht

S~Z~l Regelgeving

Uit het onderzoek eerder in dit proefschrift is gebleken dat internationale waarde~
overdracht problemen oplevertt In de eerste plaats is overdracht van pensioenrechten
niet altijd mogelijkt In Duitsland bijvoorbeeld laat de financiering van pensioenvoorzie~
ningen via boekreserves zich moeilijk rijmen met een recht op waarde~overdrachtt In
de tweede plaats kan het zijn dat waarde~overdracht in principe beperkt is tot overdracht
naar erkende pensioenregelingen~ Overdracht naar een pensioenvoorziening in een
andere lidstaat kan dan verboden zijn of verbonden aan voorwaardent In de derde plaats
ontbreken reken~ en procedureregels voor een internationale waarde~overdrachtt In
het vorige hoofstuk is verder aan de orde geweest dat de overdraagbaarheid van
pensioenrechten niet onder de richtlijn inzake de bescherming van pensioenrechten
van migrerende werknemers valtt Zowel de werkgroep~Veil als de Commissie hebben
ervan afgezien om voorstellen te doen om internationale overdracht van pensioenrechten
mogelijk te makent

In dit verband is het opmerkelijk dat overdracht van pensioenrechten blijkens
de tekst van de richtlijn ook buiten de gelijke~behandelingsplicht van artikel ~ van de
richtlijn valt~ Juist voor wat betreft de overdracht van pensioenrechten komt het immers
vaak voor dat migrerende werknemers zich in een ongunstiger positie bevinden dan
niet~migrerende werknemers~ Ook als overdracht van aanvullende pensioenrechten
binnen één en dezelfde Lid~Staat wettelijk is toegestaan wordt overdracht naar het
buitenland vaak belemmerd~ Dat heeft tot gevolg dat een migrerende werker niet of
in mindere mate gebruik kan maken van een van de maatregelen die op nationaal niveau
kan zijn getroffen tegen pensioenbreukt Het recht op gelijke behandeling vloeit echter
niet uitsluitend voort uit artikel a van de richtlijn~ maar rechtstreeks uit het verdrag~
Dit doet de vraag rijzen of werknemers het recht op gelijke behandeling bij overdracht
rechtstreeks op het verdrag kunnen baseren~ In de volgende paragraaf zal hier nader
op worden ingegaan~

Regelgeving op het terrein van internationale overdracht van pensioenrechten
zou naar de mening van de werkgroep~Veil en de Commissie aan het Communautair
Pensioenforum moeten worden overgelaten~ Internationale waarde~overdracht is voorts
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bij uitstek een onderwerp dat lidstaten onderling in bilaterale overeenkomsten zouden
kunnen regelen~ ~ Lidstaten zouden zich in bilaterale overeenkomsten kunnen beperken
tot het scheppen van voorwaarden voor internationale waarde~overdracht~ waarna de
sociale partners de mogelijkheden tot overdracht nader zouden kunnen invullent In
een bilateraal verdrag zouden afspraken kunnen worden gemaakt over de fiscale
afstemming en de wederzijdse erkenning van de toezichtswetgevingt Voordeel is dat
het afsluiten van bilaterale verdragen beperkt kan blijven tot lidstaten waarin waarde~
overdracht gebruikelijk is en internationale waarde~overdracht relatief gemakkelijk
onderling te regelen is~ Nadeel hiervan is wel dat een uiterst versnipperde internationale
coárdinatie op dit terrein kan ontstaan~ omdat de bilaterale verdragen inhoudelijk steeds
kunnen verschillen~ Verder hangt het succes van deze weg volledig af van de bereidheid
van lidstaten om hier een internationale regeling voor te treffent

B~ ZtZ Toetsing door het Hof van justitie

Het beperken van het recht op waarde~overdracht naar een buitenlandse pensioenuit~
voeringsinstelling ~ terwijl een werknemer wél recht heeft op overdracht binnen een
en dezelfde lidstaat kan een belemmering van het recht van vrij verkeer opleveren in
de zin van artikel I S~ JI~ van het EG~verdragt Dit artikel verbiedt immers een
~ongunstigerf behandeling van migrerende werknemers ten opzichte van niet~migrerende
werknemerst Daarnaast belemmert het pensioenuitvoeringsorganen in hun mogelijkhe~
den om grensoverschrijdend diensten aan te bieden~ zoals is gewaarborgd in artikel
Sg van het EG~verdrag~

Een voorbeeld van ongelijke behandeling tussen migrerende en niet~migrerende
werknemers is te vinden in het Nederlandse recht~ In Nederland~ heeft iedere
werknemer sinds S juli lgg~ een individueel recht op waarde~overdracht op grond
van artikel S Zb PSWt Het recht op waarde~overdracht ~ de fiscale regels omtrent waarde~
overdracht buien beschouwing gelaten ~ bestaat uitsluitend voor overdrachten naar
een toegelaten pensioenfonds ofverzekeraart Waarde~overdracht naar een verzekerings~
maatschappij buiten de EU of naar een buitenlands pensioenfonds is alleen mogelijk
als ontheffing van de PSW is verleendt De Verzekeringskamer geeft deze ontheffing
in een aantal nauw omschreven gevallen De mogelijkheden tot internationale waarde~
overdracht zijn door de bovenstaande regeling aanzienlijk beperkt in vergelijking met
de mogelijkheden tot waarde~overdracht binnen Nederland zelf~ Dit geldt met name
voor overdracht naar een buitenlands pensioenfondst In dat geval staan de beleidsregels
van de Verzekeringskamer overdracht uitsluitend toe als de werknemer binnen een
concern van dienstbetrekking wisselt~ De beleidsregels voorzien niet in ontheffing
als een werknemer buiten concernverband van werkgever wisselt en niettemin de
opgebouwde pensioenrechten naar het pensioenfonds van de nieuwe werkgever wil
overdragent Binnen Nederland zelf is waarde~overdracht naar het pensioenfonds van

lP Ten Wolde llggt p~ ZI~ZS~
lSS Zie artt JZb en Zg PSWI alsmede de Beleidsregels ontheffingen Pensioen~ en spaarfondsenwet~

Verzekeri ngskamer~ nrt ~ ZSIIg~ZO~ van l juli M b ~ Stcrtt l SOb ~ lZS en nrt SI SIM gM S ~ Stcrtt
IggH ~ lgZt Voor een uitgebreide bespreking van de regeling omtrent linte rnationale j waarde~
overdracht in Nederland zie paragraaf StS~J~
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de nieuwe werkgever juist ook buiten concernverband mogelijk en bovendien zeer
gebruikelijkt Op basis van de jurisprudentie van het Europese Hof inzake het vrij
verkeer van werknemers~ waarin een tminder gunstigef behandeling van migrerende
werknemers werd aangemerkt als strijdig met het gemeenschapsrecht~ is het daarom
mogelijk dat deze situatie moet worden beschouwd als in strijd met het verdrag~
behoudens de mogelijkheid van het bestaan van een objectieve rechtvaardigingsgrond~

De huidige Nederlandse regels in de PSW zijn enerzijds te verklaren uit de wens
om ontsnapping aan het Nederlandse belastingstelsel tegen te gaan~~~~ en anderzijds
uit de wens dat de pensioenbestemming van de pensioengelden behouden blijft ~ ter
bescherming van de werknemer~ Het Nederlandse beleid legt daarbij vooral de nadruk
op de handhaving van het afkoopverbod~ Vandaar dat om ontheffing te kunnen
verkrijgen gewaarborgd moet zijn dat het Nederlandse afkoopverbod door het
buitenlandse pensioenuitvoeringsorgaan wordt geëerbiedigd~tIO

De wens om de werknemer te beschermen kan op zichzelf een objectieve
rechtvaardiging vormen voor de ongelijke behandelingt Het Hof van Justitie heeft in
lggb bepaald dat de bescherming van de consumenten van verzekeringsmaatschappijen
beperkingen op het vrij verkeer van diensten toeliettiai De pensioensector is ~ evenals
de verzekeringssector ~ vanuit het oogpunt van de bescherming van de individuele
werknemer een bijzonder gevoelige sectort Een werknemer die als gevolg van
bijvoorbeeld een faillissement geen pensioenuitkering krijgt kan in een zeer moeilijke
positie komen te verkerent Bovendien kan een werknemer zelf veelal uiterst moeilijk
beoordelen of onder meer de financiële situatie van het uitvoeringsorgaan hem
voldoende waarborg zal bieden dat zijn recht op pensioen uiteindelijk ook daadwerkelijk
gestand zal worden gedaant Om deze reden zijn in de meeste lidstaten wettelijke regelin~
gen ingevoerd met betrekking tot de financiële situatie van uitvoeringsorganen~ de
inhoud van pensioenregelingen en zijn uitvoeringsorganen onderworpen aan toezicht~
De bescherming van de pensioenrechten van de werknemer kan daarom een dwingende
reden van algemeen belang vormen om het vrij verkeer van werknemers te beperken

De beperking van dit recht van vrij verkeer dient echter eveneens een geschikt
en noodzakelijk middel te vormen voor het bereiken van het doeL Daarom moet met
name worden onderzocht of een beperking tot overdrachten naar een buitenlands
pensioenfonds binnen concernverband niet verder gaat dan noodzakelijk is om de
werknemer daadwerkelijk te beschermen~ Het beperken van het recht op waarde~
overdracht is immers alleen noodzakelijk als in de lidstaat waar het buitenlandse uitvoe~
ringsorgaan is gevestigd de wettelijke bepalingen omtrent het toezicht op pensioenrege~
lingen niet voldoende zijn om het noodzakelijke beschermingsniveau te bereiken~iaz
Op dit moment bestaan er grote verschillen tussen de nationale rechtsstelsels met
betrekking tot hun wetgeving inzake het toezicht op pensioenfondsen en de eisen aan

l j g Het fiscale aspect blijft in dit proefschrift buiten beschouwing~ Zoals eerder is besproken heeft het
Hof het nationale belang om de Ifiscale coherentief van het belastingstelsel toegelaten als objectieve
rechtvaardiging voor een beperking van het vrij verkeer van werknemers~ Het is niet bekend of het
voorkomen van belastingvlucht naar het buitenland eveneens een objectieve rechtvaardigingsgrond
zou kunnen zijn voor beperkingen op overdracht van pensioenrechten naar het buitenland~
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hun financiële positie~ Ondanks enkele pogingen om het beheer van pensioenfondsen
in enkele aspecten ~bijvoorbeeld wat betreft beleggingsbeleidj te harmoniseren~ is dat
niet gebeurdt Op dit moment is het in ieder geval zeker niet zo~ dat pensioenrechten
van werknemers binnen pensioenfondsen binnen de Unie op een gelijksoortige manier
worden beschermd~ Het kan dan ook zeker noodzakelijk zijn om in een gegeven situatie
een waarde~overdracht naar het buitenland niet toe te staan vanuit het oogpunt van
de bescherming van de werknemert Het zonder meer verbieden van overdracht naar
een buitenlands pensioenfonds zonder onderzoek naar de feitelijke situatie kan echter
een disproportioneel middel zijn~ als in het overnemende land de belangen van de
werknemer wel adequaat zouden worden beschermd~ Om dit te kunnen beoordelen
zou daarom steeds een feitelijk onderzoek moeten plaatsvinden naar de wetgeving van
de betreffende lidstaat en het pensioenreglementt Als vervolgens blijkt dat het
betreffende uitvoeringsorgaan onder gepast toezicht staat~ dat de afkoop van
pensioenrechten over het algemeen is verboden~ dat een regeling aanwezig is die beoogt
de pensioenmiddelen te beschermen tegen faillissement van de werkgever~ en dat het
uitvoeringsorgaan onderworpen is aan zekere solvabiliteitseisen en eisen omtrent een
prudent beleggingsbeleid is er geen reden om overdracht niet toe te staant In dit verband
is naar mijn mening het ontheffingsbeleid in Nederland voor internationale overdracht~
zoals dat is geformuleerd door de Verzekeringskamer te strikt~ en kan een weigering
om internationale overdracht toe te staan op basis van de huidige Nederlandse regels
onder omstandigheden in strijd zijn met het recht van vrij verkeer van werknemers
en van diensten~

S~S Grensoverschrijdende deelname in pensioenregelingen

De methoden van coárdinatie tussen pensioenregelingen die lidstaten intern hebben
doorgevoerd blijken in de praktijk niet altijd afdoende te zijn om pensioenbreuken
te helen~ zelfs niet in het Verenigd Koninkrijk en Nederlandt Pensioenbreuk voorkomen
is in de praktijk vaak beter dan genezent Om deze reden hebben werknemers in het
algemeen een zeker belang bij continuïteit van de deelname in één pensioenvoorzieningt
Voor werknemers die gebruik maken van het recht van vrij verkeer is dit niet anders~
De richtlijn inzake de bescherming van pensioenrechten van migrerende werknemers
geeft enkele regels voor de grensoverschrijdende voortzetting van de deelname in een
pensioenregeling~ Deze regeling is bedoeld voor werknemers die vooreen korte periode
naar een andere lidstaat worden gedetacheerdt In het navolgende zullen enkele
mogelijkheden tot uitbreiding van de mogelijkheden tot grensoverschrijdende deelname
naar andere werknemers worden bekeken~

B ~ Stl Uitbreiding van artikel b van de richtlijn naarandere werknemers

Uitbreiding van de detacheringsregeling~ naar werknemers die voor een korte periode
in een andere lidstaat gaan werken kan een zeer aantrekkelijke oplossing zijn~ In het
bijzonder bij kortdurende migratie verdient het de voorkeur dat de werknemer kan

la S Zie paragraaf Ia ~
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blijven deelnemen in dezelfde pensioenvoorziening~ Voor deze werknemers geldt
evenals voor gedetacheerden dat zij geen echte band met het werkland opbouwen In
zoverre komt hun situatie met gedetacheerde werknemers overeen~ Voor deze
werknemers weegt bovendien de pensioenbreukproblematiek extra zwaar~ Zij lopen
de kans dat zij niet kunnen voldoen aan een eventuele wachttijd~ zelfs een wachttijd
van één of twee jaar kan voor hen al te lang zijn Als zij wel pensioen kunnen opbouwen
is dat in veel gevallen dermate gering dat het waarschijnlijk zal worden afgekochtt~~g
Waarde~overdracht is in dergelijke gevallen geen erg geschikt instrument vanwege
de administratieve rompslomp die moet worden doorlopen~ Overdracht van een relatief
klein pensioen zal verder vaak niet opwegen tegen de kostent Ook naar de mening van
de Commissie zou de mogelijkheid van grensoverschrijdende deelname daarom op
den duur kunnen worden uitgebreid naar alle werknemers die gedurende een beperkte
periode in een andere lidstaat gaan werkent~

Nadeel is wel~ dat de periode van lZ maanden in de praktijk als nogal kort wordt
ervaren Artikel l~ van Verordening I~OS I~ I geeft lidstaten echter de mogelijkheid
om overeenkomsten te sluiten om deze periode te verlengent Deze overeenkomsten
kunnen ook betrekking hebben op de voortzetting van de deelname in aanvullende
pensioenregelingen~~ Daarbij moet men wel bedenken dat de werknemer in kwestie
niet valt onder de detacheringsregeling van artikel l~l van Verordening I~OSI ~ I als
de band met de werkgever in het land van oorsprong wordt verbrokent Hij valt in dat
geval niet meer onder de wettelijke pensioenvoorziening in het land van oorsprongt
Dat betekent dat als de werknemer de deelname in de pensioenregeling van de vorige
werkgever voortzet~ de opbouw van aanvullend pensioen niet meer aansluit bij de
opbouw van wettelijk pensioen Voortzetting van de deelname voor een lange periode
is bovendien niet in overeenstemming met het uitgangspunt~ dat de werknemer bij
voorkeur zoveel mogelijk moet worden opgenomen in het stelsel van het werklandt
Om deze reden verdient het de voorkeur om de periode van continuering van de
deelname inderdaad te beperken~

Uitbreiding van de detacheringsregeling in de richtlijn naar andere werknemers
betekent een zekere breuk met de huidige praktijk in veel lidstaten~ In de meeste lidstaten
hebben werknemers niet de mogelijkheid om de deelname in de pensioenregeling van
een vorige werkgever voort te zetten na de beëindiging van de arbeidsverhouding~ De
werknemer is daarnaast bovendien vaak niet vrij om af te zien van deelname in de
pensioenregeling van de werkgever waar hij op dat moment werkzaam ist Deelname
in de pensioenregeling kan bijvoorbeeld verplicht zijn gesteld omdat in de pensioenrege~
ling solidariteitselementen zittent~a~ Kan hij wel afstand doen van deelname~ dan heeft

lA I Zowel Nederlandt als het Verenigd Koninkrijk en Duitsland kennen een regeling voor de afkoop
van Itkleinér pensioenent

Ms Zie Groenboek aanvullendepensioenen l M~ p ~ ZHt
lab Vgl ~ Voorstel vooreen richtlijn inzake bescherming van pensioenrechten van migrerende werkenden
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dan zij terug zullen ontvangen~ ten gunste van werknemers voor wie het omgekeerde geldtt Deelname
in de pensioenregeling wordt om deze reden vaak verplicht gesteld~ Bij een vrijwillige deelname
zullen de Isolidairé werknemers vertrekken uit de regelingt omdat zij zich elders goedkoper kunnen
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hij meestal geen recht op de werkgeversbijdrage aan de pensioenregeling~~ag
Langzamerhand echter verandert deze situatiet Met name in het Verenigd Koninkrijk
en Nederland ziet men dat de band tussen arbeidsverhouding en ~verplichtej opbouw
van pensioen losser wordtt In het Verenigd Koninkrijk is het verboden voor werkgevers
om werknemers te verplichten deel te nemen in de collectieve pensioenregeling van
het bedrijft Een werknemer in het Verenigd Koninkrijk heeft de keuze of hij toe zal
treden tot de pensioenregeling van de werkgever~ ofdat hij een Ipersonal pensiont zal
afsluiten~ Hoewel werkgevers lang niet altijd bereid zijn om bij te dragen aan een
individuele pensioenregeling van de werknemer~ zijn werknemers die om hun specifieke
kwaliteiten zijn aangetrokken soms wel in de positie om een speciale regeling te treffen
of de deelname in een andere pensioenregeling voort te zetten~lag In Nederland mogen
pensioenfondsen vrijwillige pensioenvoorzieningen aanbieden~ en regelingen treffen
voor de vrijwillige voortzetting van de deelname na beëindiging van de arbeidsverhou~
dingt Het valt te verwachten~ dat steeds meer pensioenfondsen ook daadwerkelijk ~
zij het op vrijwillige basis ~ zulke voorzieningen gaan aanbieden~ ~so Het is mogelijk
dat in de toekomst ook in andere lidstaten de band tussen de opbouw van pensioen
en de arbeidsverhouding losser wordt als gevolg van de veranderde maatschappelijke
werkelijkheid op de arbeidsmarkCs~

Een afdwingbaar recht op voortzetting van de deelname voor werknemers buiten
de detacheringssituatie is echter nog ver weg~ Volgens de Commissie zou voortzetting
van de deelname bij kortdurende migratie een overeenkomst vereisen tussen de werkge~
ver in de lidstaat van herkomst~ de werkgever in de gast~lidstaat~ en de werknemer en
voorzover van toepassing~ de betrokken aanvullende pensioenregelingt~ Ook zou
binnen het Communautair Pensioenforum overlegd kunnen worden hoe de mogelijkheid
van voortgezette deelname voor andere werknemers op vrijwillige basis gestalte zou
kunnen krijgent

Aparte aandacht verdient dan wel de vraag wie de kosten van de voortzetting
van de deelname moet drageni de werknemer zelf~ of de werkgever~ Aangezien de
werknemer de arbeidsverhouding met de vorige werkgever heeft verbroken kan men
van de voormalige werkgever niet verwachten dat deze nog kosten maakt ten behoeve
van de ex~werknemert Het voortzetten van de deelname in een pensioenregeling voor
eigen rekening kan voorde werknemer echter een dure aangelegenheid zijn~~S~ De vraag
of de nieuwe werkgever op een of andere wijze verplicht zou kunnen worden om bij
te dragen aan de voortzetting van de deelname in de pensioenregeling is daarom niet
zonder belangt De praktijk laat zien dat er een wisselende bereidheid is onder werkge~
vers om de werkgeversbijdrage ter beschikking te stellen aan de werknemer als deze
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niet deelneemt in de pensioenregeling van de werkgever zelft Men zou deze werknemers
daarom het recht moeten geven om de werkgeversbijdrage aan te wenden voor de
voortzetting van de deelname in de pensioenregeling van de vorige werkgever~ Op
deze manier levert de nieuwe werkgever op zijn minst een bijdrage in de kosten~ Een
sluitende regeling is dit niett De werkgeversbijdrage die de nieuwe werkgever zal
moeten afstaan zal geen afspiegeling van vormen van hetgeen het voor de werknemer
daadwerkelijk zal kosten om in de pensioenregeling van de vorige werkgever te blijven
deelnement De pensioenpremies zijn immers zeer afhankelijk van de wijze waarop
de regeling is vormgegeven en de financieringswijzet De werknemer zal een eventueel
tekort moeten bijpassen Tevens zou naar mijn mening gewaarborgd moeten zijn dat
als de werkgeversbijdrage hoger is dan nodig voor de bekostiging van de deelname
in de pensioenregeling van de vorige werkgever~ het overschot eveneens aangewend
moet worden voor pensioen~

StKZ Grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen

Zoals eerder is gebleken is voor werknemers niet alleen van belang of en in hoeverre
er wettelijke maatregelen zijn genomen om pensioenrechten bij ontslag te beschermen~
maar ook in meer algemene zin hoe het pensioenstelsel is vormgegevent~~ De
vormgeving van aanvullende pensioenstelsels op nationaal niveau kan een inspiratiebron
vormen voor grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen Verwijdering van de res~
terende obstakels voor het treffen van individuele grensoverschrijdende pensioen~
voorzieningen door migrerende werknemers kan een bijdrage leveren aan het
verminderen van de internationale pensioenproblement Datzelfde geldt voor het treffen
van internationale ~bedrijfstak~pensioenvoorzieningen~

De mogelijkheden om grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen aan te bieden
zijn op dit moment echter voornamelijk beperkt tot levensverzekeraars~ De vrijheid
van dienstverrichting~ geregeld in de artikelen Sg tot en met bb EG~verdrag~ is voor
het levensverzekeringsbedrijf nader uitgewerkt in drie Europese richtlijnen voor het
levensverzekeringsbedrijCss De derde en laatste richtlijn is per l juli lgg~ geïmplemew
teerd in alle lidstaten Met deze derde richtlijn is voor het directe levensverzekeringsbe~
drijf in beginsel een volledige vrijheid van dienstverrichting gerealiseerd~ Het toezicht
op levensverzekeraars geschiedt uitsluitend door de toezichthouder van de EGAidstaat
waar de verzekeraar zijn hoofdkantoor heeft Dit wordt het home country control~
systeem genoemd~ De door deze toezichthouder verstrekte vergunning om het
levensverzekeringsbedrijf uit te oefenen geldt voor de gehele gemeenschap ~~single
licence~Jt Een Europese levensverzekeringsmaatschappij heeft de vrijheid om
bijkantoren in andere Lid~Staten te openen en om van daaruit of vanuit het hoofdkantoor
diensten aan te bieden in de andere Lid~Staten~ Het systeem van toezicht op verzeke~
ringsmaatschappijen is voor de gehele gemeenschap geharmoniseerd~ In alle Lid~Staten
geldt nu een normatief toezichtsstelsel~ dat wil zeggen dat uitsluitend een repressief
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toezicht plaatsvindt op hoofdzakelijk het financiële beleid van de verzekeraar~ De inhoud
van polisvoorwaarden en tarieven is niet afhankelijk van voorafgaande goedkeuring~
Het doel van het toezichtsstelsel is de bescherming van de consument om bijvoorbeeld
het risico van insolventie en fraude te voorkoment~sb

De drie richtlijnen voor het levensverzekeringsbedrijf hebben uitsluitend
betrekking op ondernemingen die het directe levensverzekeringsbedrijf uitoefenen~
met andere woorden op particuliere levensverzekeringsmaatschappijent~s~ De vetrich~
tingen van pensioenfondsen of andersoortige organen die collectieve pensioenregelingen
uitvoeren zijn nadrukkelijk van de werkingssfeer uitgezonderd~ ~Sg De richtlijnen voor
het levensverzekeringsbedrijf hebben uitsluitend betekenis voor collectieve aanvullende
pensioenverzekeringen voor zover deze zijn uitgevoerd door particuliere
verzekeringsmaatschappijent

De inspanningen van de Commissie om de handelingsvrijheid van pensioenfond~
sen te vergroten hebben niet of nauwelijks betrekking gehad op het realiseren van de
mogelijkheid om grensoverschrijdend diensten aan te bieden aan werkgevers en
werknemers~ maar hadden voornamelijk betrekking op het vrije kapitaalverkeert
Desalniettemin hadden ook deze inspanningen tot nu toe weinig succes~ In een
werkdocument van de Europese Commissie uit IgW Sg werd aangekondigd~ dat voor
pensioenfondsen de vrijheid van grensoverschrijdend beheer en kapitaal nader zou
worden uitgewerktt Het werkdocument resulteerde in een voorstel voor een richtlijnt
De ontwerp~richtlijn was gericht tot pensioenfondsen in hun hoedanigheid van financiële
instellingen~ Het voorstel had geen betrekking op de bescherming van werknemers
en pensioengerechtigden~ noch op de grensoverschrijdende deelneming in pensioenfond~
sen~ Over de richtlijn is ongeveer drie jaar onderhandeld~ alvorens het voorstel op U
december MI werd ingetrokken~ De lidstaten konden onder meer moeilijk overeen~
stemming bereiken over het toepassingsgebied van de richtlijn~ Het grootste struikelblok
vormde echter het voorstel~ dat pensioenfondsen nog slechts tot een zeker percentage
van hun activa verplicht zouden mogen worden te beleggen in de eigen munteenheid~~b~
De Commissie besloot daarom de tekst van de ontwerp~richtlijn als een ~niet bindendej
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mededeling te publiceren~~ niet de bedoeling duidelijkheid te scheppen over de vraag
hoe de verdragsbepalingen ten aanzien van het vrij verkeer van diensten en kapitaalver~
keer ten aanzien van pensioenfondsen geïnterpreteerd zou moeten wordent Deze
mededeling werd echter nietig verklaard door het Europese Hof van Justitie~~bi

In het Groenboek over de aanvullende pensioenen uit Igg~ pakte de Commissie
de draad weer op door de lidstaten de vraag voor te leggen hoe de totstandkoming van
de interne markt ervoor kan zorgen dat pensioenregelingen uit de tweede pijler
efficiënter kunnen functioneren~ De Commissie plaatste de nadruk daarbij weer
voornamelijk op de realisering van het vrij verkeer van kapitaal~ en ~vooralsnogj niet
op het vrij verkeer van dienstent De Commissie constateerde opnieuw dat het toezicht
op pensioenuitvoerders in sommige lidstaten verder gaat dan strikt noodzakelijk is
en daarmee het vrij verkeer van kapitaal in de weg staattll~~ Veel lidstaten kennen regels
voor het prudentieel beleggen van pensioen~geldent Vaak beperken de lidstaten echter
welk percentage van het pensioenvermogen maximaal in bepaalde activa of bepaalde
valutaf s mag worden belegdt~bs Daarom is het noodzakelijk om na te gaan hoe het niveau
van de uitkeringen gehandhaafd kan blijven door de huidige onevenredige beperkingen
te elimineren en tegelijkertijd mogelijkheden te bieden voor de ontwikkeling van een
daadwerkelijke interne markt op het terrein van de aanvullende pensioenvoorzieningen~
In dat kader presenteerde de Commissie enkele alternatieven~ met het verzoek aan
belanghebbenden om daarop te reagerent~~

De rechten van pensioenfondsen die voortvloeien uit het verdrag zijn kortom
op dit moment kortom niet in enige vorm van secundaire regelgeving nader uitgewerkt~
Een systeem van coárdinatie en harmonisatie zoals van toepassing is op het directe
levensverzekeringsbedrijf ontbreekt voor pensioenfondsen~ Iedere lidstaat heeft een
eigen systeem van toezicht op de uitvoering van collectieve aanvullende pensioenrege~
lingen die binnen het bedrijfsleven zijn getroffent Dat heeft tot gevolg dat in de praktijk
pensioenfondsen over het algemeen beperkt worden in hun mogelijkheden om
grensoverschrijdend hun diensten aan te bieden aan werkgevers en werknemers~ Willen
in de toekomst grensoverschrijdende pensioenregelingen gestalte krijgen dan zullen
deze beperkingen opgeheven moeten worden~ Sociale partners moeten de ruimte krijgen
om grensoverschrijdende pensioenvoorzieningen aan te bieden~ en werknemers de
ruimte om grensoverschrijdend deel te nemen in een pensioenvoorziening~ Op dit
moment zijn de mogelijkheden daarvoor nog beperkt~ De EU moet zich er op richten
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om sociale partners de mogelijkheid te geven hun pensioenvoorziening op een
internationale manier vorm te geven~

lSS



Hoofdstuk P Besluit

IIThe fact is that the considerable national and political differences which exist
in the EU make coordinated and coherent policy development that is based on
shared principles and agreed objectives very difficult~ This is so because any
policy development is usually only possible if searching questions are answered
to the satisfaction of a large number of EU actors~ From the viewpoint of the
member states these questions includet is the national ~or at least government~
interest being serveV~ is the cooperation and integration that the policy
development involves politically acceptable~ J ~ ttj Policy development has
consequently been as much about what is possible as what is desirabletlt~

Het mag geen verbazing wekken dat ~ookj op het terrein van de coárdinatie van
aanvullende pensioenvoorzieningen ten behoeve van migrerende werknemers datgene
wat wenselijk zou zijn vanuit de totstandkoming van de interne markt en datgene wat
politiek mogelijk is uiteenlopen~ De politieke moeilijkheden om een coherente
coórdinatieregeling aan te nemen die de bescherming van aanvullende pensioenrech~
ten van migrerende werknemers afdoende garandeert worden veroorzaakt door het
feit dat de problemen van migrerende werknemers voornamelijk te maken hebben met
de onderlinge verschillen in de nationale pensioenstelsels~ in het bijzonder de be~
scherming van pensioenrechten na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst~

Dat betekent dat verlies van pensioenrechten als gevolg van wisseling van
werkgever niet beperkt is tot migrerende werknemers~ maar werknemers die binnen
dezelfde lidstaat van werkgever veranderen op een soortgelijke manier treffen~ We
hebben gezien dat in de onderzochte lidstaten zowel intra~ als internationale mobi~
liteit problemen oplevert met de opbouw van aanvullend pensioent Aanvullende
pensioenstelsels zijn versnipperdt Niet alle werknemers vallen onder een aanvullende
pensioenregelingt Tijdens hun loopbaan moeten zij vaak een of meerdere keren uit
een pensioenregeling stappen en tot een andere toetreden~ Werknemers kunnen
dientengevolge problemen ondervinden met de verwerving en het behoud van
pensioenrechten~ Bescherming van opgebouwde pensioenrechten tegen waardeverlies
is niet altijd gewaarborgdt Omdat de codrdinatieproblemen voortvloeien uit de
verschillen in de nationale stelsels kan een cobrdinatieregeling bijna niet tot stand
komen zonder enig ingrijpen in de nationale wetgeving~

Op dit terrein is echter de bevoegdheidsverdeling van de lidstaten en de
gemeenschap op basis van het verdrag niet eenduidig~ en onderworpen aan het
subsidiariteitsbeginseltl Het staat vast dat de gemeenschap bevoegdheden heeft tot
coárdinatie van aanvullende pensioenvoorzieningen~ en waarschijnlijk zelfs tot
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harmonisatietj Aan de andere kant hoort de inrichting van het aanvullende pensioen~
stelsel tot het terrein van de lidstaten en der sociale partnerst Deze voelen op dit
moment weinig voor inmenging in een aangelegenheid die zij als de hunne
beschouwent Het ziet er naar uit dat de verdere ontwikkeling van de coárdinatie van
aanvullende pensioenvoorzieningen ook in de toekomst daarom slechts stap voor stap

gestalte zal krijgen~
Om deze reden is het nuttig om als volgende stap de verschillende actoren ~

lidstaten~ sociale partners~ pensioenuitvoerders ~ om de onderhandelingstafel te
krijgen~ Binnen de Europese sociale dialoog kunnen internationale overdracht van
pensioenen~ uitbreiding van de voortgezette deelname in pensioenregelingen naar
andere werknemers en de verdere internationalisering van de interne markt voor
pensioenuitvoerders in principe nader gestalte krijgen~ Of dit initiatief werkelijk veel
resultaat op gaat leveren hangt echter af van de bereidwilligheid van de verschillende
actoren Het is echter in ieder geval noodzakelijk om het overleg en de uitwisseling
van informatie een vaste plaats te geven~ ook al zullen concrete resultaten mogelijk
nog op zich laten wachten~

Om de internationale codrdinatieproblemen op te lossen zijn in grote lijnen drie
soorten oplossingen voorhandew in de eerste plaats behoud van de opgebouwde
pensioenrechten in de pensioenregeling van de vorige werkgever~ of ~ als alternatief
daarvoor ~ overdracht van de opgebouwde pensioenrechten naar de pensioenregeling
van de volgende werkgevert In de derde plaats kan men er naar streven een
pensioenstelsel zo vorm te geven dat werknemers niet bij iedere wisseling van
werkgever genoodzaakt zijn om van pensioenregeling te veranderen~ bijvoorbeeld via
individuele pensioenverzekeringen voor werknemers of juist een bedrijfstakgewijze
of zelfs nationale organisatie van pensioenvoorzieningen~ In ieder geval voor
gedetacheerde~ maar ook voor andere werknemers kan men mogelijkheden scheppen
voor de voortgezette deelname in de pensioenregeling tijdens de periode dat men in
een andere lidstaat werktt Al deze oplossingen kunnen in beginsel zinvol zijn~
afhankelijk van de persoonlijke situatie van de werknemer en de vormgeving van de
pensioenregeling~ Het meest aantrekkelijk zou het dan ook zijn als de migrerende
werknemer zo veel mogelijk de keuze had tussen deze drie alternatieven~ De concept~
richtlijnvoorstellen die de ronde deden voordat de huidige richtlijn werd aangenomen
bevatten al een aantal zinvolle voorstellen~ die de bescherming van migrerende
werknemers zeker zouden hebben verbeterC

De werkelijkheid staat hier echter nog ver van af~ Het heeft lang geduurd
voordat de huidige richtlijn inzake de bescherming van pensioenrechten van
migrerende werkenden kon worden aangenomen~ en meer dan een eerste stap is het
niet~ De richtlijn schrijft voor wat betreft de verwerving en het behoud van
opgebouwde pensioenrechten gelijke behandeling voor met werknemers die binnen
dezelfde lidstaat van werkgever veranderen~ Zoals in hoofdstuk ~ al is geconcludeerd
voegt de gelijke~behandelingsplicht feitelijk niets toe aan de verplichtingen die
lidstaten en werkgevers al hadden op grond van artikel qS~~~ van het EG~verdrag
zelf~ Noch zal het veel veranderen aan de in de lidstaten bestaande praktijk met
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betrekking tot de verwerving en hei behoud van pensioenrechten na de beëindiging
van de arbeidsovereenkomst~ De richtlijn lost met name de belangrijkste problemen
rond internationale pensioenbreuken niet opt Lidstaten kunnen nog steeds lange
wachttijden opleggen~ en zijn niet verplicht om regels voor de berekening en de
indexering van pensioenrechten in te voeren Van een regeling voor de internationale
overdracht van pensioenen is afgezien~ Wel bevat de richtlijn een bepaling voor de
voortgezette deelname in een aanvullende pensioenregeling bij detachering~ De
wederzijdse erkenning van belasting~ en toezichtswetgeving blijft daarbij een
moeilijk punt~ gezien de afzwakking die op het laatste moment in de tekst van de
richtlijn is aangebracht~

Het feit dat de voorgeschiedenis van de huidige richtlijn laat zien hoe eerdere
plannen moesten worden afgezwakt is niet uniek voor de besluitvorming op dit
terreia De verscheidenheid van belangen en de aard van de besluitvormingsproces~
sen in de EU leiden vaker tot een Iwatering downl van plannen en tot het sluiten van
compromissen~ Het is lastig om binnen de Europese politieke verhoudingen radicale
veranderingen te bewerkstelligenS Wel zijn er enkele factoren aan te wijzen die op
dit specifieke terrein een rol spelent In de eerste plaats wordt artikel SI beschouwd
als de grondslag voor regelgeving op dit terrein~b Aangezien dit artikel unanimiteit
vereist in de Raad van Ministers is besluitvorming zeer moeilijk~ omdat alle lidstaten
achter de voorstellen moeten staan~ Als één lidstaat zich verzet is het al niet meer
mogelijk om het voorstel aan te nemen~ Het is overigens te gemakkelijk om Duitsland
daarbij als enige dwarsligger aan te wijzent Hoewel het Duitse standpunt met
betrekking tot de verwerving en de overdracht van pensioenrechten ontegenzeggelijk
een belangrijke rol heeft gespeeld in de voorgeschiedenis en de inhoud van de
huidige richtlijn~ was het niet de enige lidstaat met bedenkingen~ Hoewel het mijns
inziens mogelijk is om regelgeving op artikel I g in combinatie met artikel ~S te
basereng ~ waarbij binnen de Raad meestal met gekwalificeerde meerderheid van
stemmen kan worden beslist ~ moet er rekening mee worden gehouden dat met name
het verzet tegen iedere vorm van ingrijpen in de fiscale soevereiniteit door meer
lidstaten wordt gedeeld~~ Ook het streven naar internationale overdracht van pensi~
oenrechten wordt door lang niet alle lidstaten ondersteund~ denk bijvoorbeeld aan het
Nederlandse belang om Ibelastingvluchtt naar het buitenland te voorkomen Het is met
name ook de onwil om ingrijpen in het belastingstelsel toe te staan die ertoe heeft
geleid dat lidstaten zich niet veel gelegen hebben laten liggen aan de noodzaak tot
cobrdinatie van aanvullende pensioenen en waarschijnlijk maar al te bereid waren
zich te verschuilen achter het Duitse verzett De keuzes die tot nu toe zijn gemaakt
zijn daarom slechts ogenschijnlijk vooral gebaseerd op uit Duitsland afkomstige
argumenten~

Het bekendste bezwaar tegen verdere regelgeving is dat het onwenselijk is als
de migrerende werknemer die beschermd wordt door dwingende voorschriften in een

Vgl ~ Nugent llgat p~ SJI~SJS~
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gunstiger positie komt te verkeren dan werknemers die binnen dezelfde lidstaat van
baan veranderent Het belangrijkste bezwaar hiertegen is dat daarvan mogelijk een
indirect harmoniserend effect uitgaat~ als werknemers die binnen dezelfde lidstaat
van baan veranderen dezelfde bescherming zullen gaan eisent Op de achtergrond
speelt mee dat werknemers die gebruik maken van het recht van vrij verkeer slechts
een klein deel vormen van de totale Europese beroepsbevolking~ Zoals Andresen in
lggl ~ niet vrij van enige demagogie ~ opmerkte~

f~t~~finding the right dimension for this problem should warn us against
challenging the historically evolved legal position of the other ggolo in favour
of the lolo of employees~tt~o

Het is waarschijnlijker dat mogelijke indirecte gevolgen van lidstaat tot lidstaat zullen
verschillent~~ Het gemeenschapsrecht verzet zich er bovendien op zichzelf niet tegen
dat migrerende werknemers in bepaalde opzichten beter af zijn dan niet~migrerendet
Het tweede bezwaar wordt vooral ingegeven door de contractuele aard van pensioen~
regelingen~ De dialoog van de sociale partners zou worden verstoord door dwingende
regelgevingt Dit argument gaat dan meestal vergezeld van de dreiging dat werkgevers
hun bereidheid zullen verliezen om aanvullende pensioenregelingen te treffen als ze
geconfronteerd worden met ~nieuwej dwingende eisen aan de bescherming van de
werknemer~ Dit argument suggereert dat toch vooral het werkgeversbelang bij de
status quo de doorslag heeft gegeven~ Geconfronteerd met werkloosheid en een
stagnatie in de ontwikkeling van de aanvullende pensioenvoorzieningen is met name
de Duitse regering~ althans tot nu toe~ steeds gevoelig gebleken voor het werkgevers~
standpunt in deze~~z Van werknemerszijde bestaat daarentegen wel belang bij
dwingende regelgeving~ zeker als vakbonden in het verleden een te zwakke positie
hebben om een afdoende bescherming af te dwingen of zich juist niet veel gelegen
hebben laten liggen aan de belangen van mobiele werknemers op het terrein van de
aanvullende pensioenen~

Naar mijn mening is de status quo echter niet lang meer houdbaar~ In de eerste
plaats zal verandering voortvloeien uit de eisen van de interne marktt Deze leggen
aan de gemeenschap verplichtingen op waar zij zich niet aan kan onttrekken~ Het
maatschappelijk belang van het vraagstuk zal met de toenemende internationalisering
van de arbeid en de toenemende migratie van hooggeschoolden alleen maar groter
worden Vaststaat dat er op dit moment geen afdoende co~rdinatieregeling bestaat~
Naar mijn mening heeft de Raad zich met de richtlijn die er nu ligt niet afdoende van
haar taak gekweten~ De vraag is welke ~sancties het Europese recht daarvoor in petto
heeftt Individuele werknemers kunnen onder omstandigheden een rechtstreeks beroep
doen op het recht van vrij verkeer~ De belangrijkste bepaling uit het verdrag in dit
verband is artikel ~S Gebaseerd op de interpretatie van het Hof van de
reikwijdte van het vrij verkeer van werknemers in het Bosman~arrest acht ik het
mogelijk dat lange verwervingsperioden in strijd moet worden geacht met artikel IHt

to Andresen IIIJ L p ~ ZaZ~
l l VgI~ paragraaf IIjt
lZ Zie bijvoorbeeld paragraaf S~StItZt

lHI



Onder omstandigheden kan het gebrek aan mogelijkheden voor internationale overt
dracht aangemerkt worden als een ongerechtvaardigde belemmering van het recht van
vrij verkeer van werknemers en van diensten~ Als de Raad zijn verplichtingen uit het
verdrag niet is nagekomen~ is een rechtstreeks beroep op artikel S l wellicht ook
mogelijk~ mits aan het verzoek van de werknemer kan worden voldaan zonder tussen~
komst van secundaire regelgevingt Om deze reden heeft een rechtstreeks beroep op
artikel S I naar mijn mening uitsluitend zin als het gaat om samentelling van tijdvak~
ken of de export van uitkeringen~ en daarom is de praktische waarde voor werk~
nemers in dit verband beperkt~ De export van uitkeringen is in de richtlijn geregeld~
wel kan een werknemer onder omstandigheden een beroep doen op de samentelling
van tijdvakken~~

Van belang is ook de onontkoombare internationalisatie van de interne markt
voor uitvoerders van aanvullende pensioenvoorzieningent Deze is voor particuliere
verzekeringsmaatschappijen voor een groot deel al gerealiseerd~ hoewel in de
nationale belastingwetgeving nog niet alle belemmeringen voor grensoverschrijdende
pensioenvoorzieningen zijn weggenomen~ Voor pensioenfondsen geldt dit niet~ maar
verandering daarin is uiteindelijk onafwendbaart In lidstaten waarin aanvullende
pensioenvoorzieningen nu al een belangrijke rol spelen zijn pensioenfondsen zeer
belangrijke actoren binnen de nationale economie gezien de enorme hoeveelheid
middelen die zij beherent Waar in andere lidstaten de rol van aanvullende pensioent
voorzieningen toeneemt zal de rol van pensioenfondsen eveneens toenemen~ De
komst van de Euro zal een impuls betekenen voor de internationalisering van de
pensioenmarkt~ Daarnaast zal mogelijk in de toekomst ook steeds vaker concurrentie
ontstaan tussen verzekeraars en pensioenfondsen~ Met dit proces is in het Verenigd
Koninkrijk en Nederland al een aanvang gemaaktt In het Verenigd Koninkrijk
concurreren aanvullende pensioenregelingen met ~personal pensions~ t ~a In Nederland
mogen pensioenfondsen binnen zekere grenzen individuele voorzieningen aanbieden
aan werknemerst~s Als pensioenfondsen werkelijk gaan concurreren met verzekeraars
op een ~vrije~ markt wordt ook de rechtsgrond om beperkingen aan te brengen op hun
recht van vrij verkeer vanuit hun maatschappelijke functie steeds minder gerechtvaar~
digdt De Commissie heeft in het Groenboek inzake de aanvullende pensioen een
voorzet gegeven voor de realisering van de interne markt voor aanvullende
pensioenvoorzieningen~ Voorlopig zal het al een moeilijke opgave zijn om de
vrijheden van het verdrag ook in de praktijk toe te passen op pensioenfondsent~b
Uiteindelijk zal dit moeten leiden tot een interne markt voor pensioenfondsen~ waarin
grensoverschrijdende beleggingen~ grensoverschrijdend beheer en uiteindelijk ook
grensoverschrijdende deelname in pensioenfondsen niet langer onderhevig is aan
nationale beperkingent

Belangrijker nog dan de eisen van de interne markt en de juridische mogelijkhe~
den van het recht van vrij verkeer acht ik echter de ontwikkelingen rond aanvullende
pensioenvoorzieningen binnen de lidstaten zelft De toekomst van de aanvullende

I s Zie paragraaf IJ tZ~
IQ Zie hoofdstuk a~
IS Zie hoofdstuk J~
lb Groenboek aanvullende pensioenen lgg~ ~ p~ g etvt

lgO



pensioenvoorzieningen staat overal in Europa in de belangstelling~ Sinds het begin
van de jaren tachtig is in verschillende lidstaten een proces van verandering ingezet~
dat nog lang niet is afgelopen~ Het vraagstuk van het verlies van rechten op
aanvullend pensioen van migrerende werknemers kan niet los worden gezien van het
debat over de hervorming van de sociale bescherming in de Europese lidstatent

Een van de aanleidingen voor de hervorming van de huidige pensioenstelsels
is de vergrijzing van de bevolking~ De geleidelijke uittreding van de baby~boomgenet
ratie die na de Tweede Wereldoorlog is geboren uit het arbeidsleven is nog maar net
aangevangen en zal in de eerste decennia van de volgende eeuw haar hoogtepunt
bereiken Ook de noodzaak om het concurrentievermogen van de EU te verbeteren
door het in de hand houden van de arbeidskosten~ om het probleem van de groeiende
werkloosheid het hoofd te kunnen bieden is voor veel lidstaten een belangrijke
overweging voor hervormingen~ In alle lidstaten zijn de stelsels voor sociale
bescherming opgezet tegen de achtergrond van zowel een lage arbeidsparticipatie van
vrouwen als een geringe werkloosheid~ De stelsels blijken niet opgewassen tegen de
groeiende werkloosheid~ Voor personen met een inkomen uit arbeid is de last van de
inkomensoverdracht naar personen zonder betaald werk zwaarder gewordent Alle
lidstaten maken zich daarbij zorgen over de financiering van hun stelsels voor sociale
bescherming omdat de inkomsten van deze stelsels stagneren terwijl de uitgaven
toenement~~

De ontwikkelingen hebben geleid tot een aanzienlijke druk op de wettelijke
sociale verzekeringent In veel lidstaten wordt overwogen om het niveau van de
wettelijke voorzieningen te verlagent Dit leidt tot een grotere aandacht voor de rol
van bovenwettelijke pensioenvoorzieningen In veel lidstaten valt een verschuiving
waar te nemen van de overheidsverantwoordelijkheid naar werkgevers en werkne~
mers gezamenlijk~ en naar de individuele werknemert~a Deze verschuiving in de
rolverdeling maakt het noodzakelijk dat voor aanvullende pensioenvoorzieningen
goede randvoorwaarden geldent Naarmate aanvullende pensioenvoorzieningen in
belang toenemen zal de politieke en sociale druk om de positie van werknemers
binnen deze regelingen waar nodig te versterken toenemen~

Een belangrijk nadeel van aanvullende pensioenregelingen in veel lidstaten is
dat zij werknemers op dit moment een niet altijd even goede bescherming biedent
Met de toenemende flexibilisering van de arbeidsverhoudingen raken de uitgangs~
punten van deze systemen verouderd~ Met name in pensioenstelsels waarin
eindloonachtige pensioenregelingen de boventoon voeren zijn pensioenregelingen
vanouds gebaseerd op de veronderstelling van een complete en ononderbroken
carrière~ en zijn gericht op de mannelijke kostwinner met een partner zonder betaald
werk~ Het toenemende aantal werknemers die buiten dit patroon vallen bijvoorbeeld
omdat ze vaak van werkgever wisselen~ een a~typische arbeidsrelatie hebben of hun
loopbaan onderbreken ondervinden hiervan nadelent Onder meer om deze reden zijn
aanvullende pensioenstelsels steeds minder berekend op de eisen van de huidige
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tijd ~ ~y Het is goed mogelijk dat in de toekomst de band tussen de concrete arbeids~
overeenkomst en de opbouw van pensioenrechten losser wordtt Een manier om dit
te bereiken is de invoering van een verplichting voor werkgevers ~ binnen een
lidstaat~ een regio~ of een bedrijfstak ~ om een pensioenvoorziening te treffen voor
alle werknemers~ Een andere mogelijkheid is om de pensioenopbouw te koppelen aan
de persoon van de werknemer~ via individuele pensioenverzekeringentZO De
loskoppeling van arbeidsverhouding en opbouw van aanvullende pensioenrechten zal
grote betekenis hebben voor de positie van mobiele~ waaronder migrerende~
werknemerst
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English summary

Beside rights to statutory social secu ri ty bene fi ts~ many employees accrue benefit
rights that result from some form of supplementary social secu ri ty~ Usually this is
an occupational pension scheme that is offered by an employert Such schemes aim
to supplement statutory benefits ~ Occupational pension schemes are often contract
based ~ but the legal nature ~ financing and benefits of such pension schemes differ
from country to countryt The substantial differences between the occupational
pension schemes in the Member States of the European Union may have adverse
effects on the acc ru al of pension rights by migrant workers ~ One of the objectives
of the European Union is to remove any obstacles that may impede the inte rna~
tional mobility of labour within the EU ~ thus resulting in a free movement of
workerst This means that national systems of supplementary social security have
to be co~ordinated for the benefit of employees who want to migrate to another
EU Member State ~ A first step towards this has been made by adopting a Eurot
pean directive concern ing the protection of supplementary pension rights of
migrant workers and self~employed persons ~ In this doctoral thesis I have exam~

ined the ways in which co~ordination through European regulation may solve the
problems migrating employees encounter when t ry ing to vest or preserve
entitlements to old age pensions based on an occupational pension schemet To
this end I have examined the national legislations of the United Kingdom ~ Ger~
many and The Netherlands concern ing the acquisition and prese rvation of occupa~
tional pension rights after the termination of a labour relation ~ I have also exam~
ined the possible impact of the aforementioned European directive on the pension
rights of migrant workerst

In the Member States I have examined both national and international

mobility result in problems with the build~up of a supplementary pensiont Supple~
menta ry pensions are not always offered by employers ~ not all employees are
entitled to participate in the pension schemes that are offered by employers and
supplementary pension schemes differ from employer to employert During their
careers many employees have to leave one and enter another pension scheme due
to changing employment ~ As a result of this they may encounter problems with the
acquisition and prese rv ation of pension ri ghtst Their pension rights may be
terminated as soon as the labour relation with the employer ends ~ Built~up pension

rights that are retained after a termination of employment are not always suffi~

ciently protected against inflation All this often means that an employee who has
changed employment several times will receive a relatively lower pension than an

employee who remains with one employer du ring his whole careert According to
my research the acquisition and preservation of pension ri ghts by employees who

work or have worked in another EU Member State do not ~ in essence ~ differ from
that of nommigrant workerst

lg~



The three Member States I examined have made differing choices in trying
to solve the aforementioned problems~ In The Netherlands and the United King~
dom pension rights are vested after a relatively short period of time Cone or two
years respectively~t In Germany the requirements for the acquisition of pension
rights are more stringent~ Besides being at least M years old an employee has to
have participated in a pension scheme for at least lO yearst If an employee
changes employment before this requirement is fulfilled and the membership in
the pension scheme is terminated~ the employee can no longer claim a pension
under that schemet Thus German pension laws contain a major obstacle for
migrant workers~

As for the calculation of acquired pension rights when membership in a
pension scheme is terminated~ all three Member States offer similar protection In
Germany~ The Netherlands and the United Kingdom we find statutory regulations
that prescribe that a ~proportional~ pension right must be preserved after the
termination of the membership in a pension scheme~ There are~ however~ major
differences in the ways in which vested pension rights are protected against
inflationt British law offers the most comprehensive protection of vested pension
rightst By law pension funds are required to index the pension rights of early
leavers~ In Germany we find no obligation to index vested pension rights until
pension aget In The Netherlands there is no obligation to index pension rights of
early leavers but there is an obligation to increase the deferred pensions of former
members in correspondence with increases in old age benefits~ Furthermore~
employees in The Netherlands and the United Kingdom have the right to transfer
vested pension rights to the occupational pension scheme of their new employert
In these Member States transfer is a commonly used method to limit the negative
effects of a change of employmentt International transfer Ctransfer to a foreign
pension fund~~ however~ is bound by far more stringent rules and regulations than
domestic transfert In Germany the transfer of pension rights is very uncommont
This is a major difference~

In essence the German system for pensions as a whole differs substantially
from that of the other two Member Statest First of all the relation between the
statutory pension and occupational pension schemes in the former system is
different from the latter twot The Dutch and British statutory schemes guarantee a
basic pension that is independent of the standard of living of the employeet In
these countries a supplementary pension is quite important to maintain the income
of old age pensionerst Most occupational pension schemes award pensions based
on final pay ~ The German Rentenversicherung offers a higher statutory pension
than the Dutch and British laws~ For most German employees a supplementary
pension adds only fractionally to their old age pension as a whole~ Most occupa~
tional pension schemes award fixed pensionst In contrast to Dutch or British
pension schemes German pension schemes are further financed using the book
reserve system~ i~e~ the employer places his pension commitments to reserve on his
balance sheett The United Kingdom and The Netherlands use funding~ ite~ special
funds are set up to cover pension commitments~ In contrast to German employees~
their Dutch and British counterparts usually contribute to the occupational
pension scheme offered by the employer~ Furthermore~ views about the role and
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character of occupational pension schemes differ~ While in Germany pensions are
generally viewed as a reward for loyalty to a company~ the so~called Betriebstreu~

e~ this is not the case in The Netherlands and the United Kingdom~ This is a
crucial difference~ Employees in Germany only build~up pension rights when they
remain loyal to a company for a long periodt Thus occupational pension schemes

aim to make it attractive for employees to commit themselves to one company for

a long time~ Although Dutch and British pension schemes have also been used as

~golden chainsf~ in Germany this function of occupational pension schemes still

features prominently in law and in practicet
To solve problems concerning international co~ordination there are three

types of solutiont
L an obligation to preserve vested pension rights in the occupational pension
scheme of the previous employer
I t the transfer of vested pension rights to the occupational pension scheme of the

new employer
J~ working towards changes in pension systems that enable employees to change

employer without changing occupational pension schemes~ etg through individual

pension schemes for employees~ industry~wide pension schemes or even a

national pension provider~
It is achievable to create possibilities for posted employees and others who work

in another Member State to continue their membership of a pension scheme
during the period spent in that other Member State t At the moment~ however~ this

remains purely theoreticaL
The institution of a regulation for European co~ordination meets major

political obstacles~ The diversity in interests and the nature of the decision~making

process in the EU has led to a watering down of plans and to compromisest

Especially Germany fiercely resisted drastic regulation concerning pension rightst

Therefore~ much water passed under the bridge before the present Directive góhlg

concerning the protection of pension rights of migrant workers and self~employed
individuals was adoptedt Yet this is but a first step~ Concerning the acquisition

and preservation of pension rights the directive dictates that migrant workers must
be treated equally to employees changing employment within a Member State~ It
also includes the obligation to pay out pension benefits in other Member States~ In

addition~ employees posted abroad will receive the right to continue their member~

ship of a pension scheme in their Member State of origint The equal treatment

obligation has in fact added nothing to the obligations that Member States and

employers already have on the basis of Article q S of the EC~Treaty~ Nor will it

radically change the established practice in Member States concerning the acquisi~

tion and preservation of pension rights after the termination of an employment

contractt Member State s can still impose long vesting periods and are not re~

quired to introduce rules for the calculation and indexation of pension rights~ The

directive does not make arrangements for the international transfer of pensionst It

is safe to say that Directive IHI qI does not offer sufficient protection for workers
migrating to another Member State~

There are political impediments to adopting a co~ordinating regulation that

sufficiently guarantees the protection of supplementary pension rights of migrat~
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ing employeest At the heart of these impediments lies the fact that the problems of
migrant workers are caused by the disparities between the different pension
systemst The loss of pension rights as a result of a change of employer is not just
limited to migrating employeest It is therefore virtually impossible to formulate a
co~ordinating regulation without changing national laws~ But in this domain the
authority of the EU is~ based on the EC~Treaty~ subject to the principle of
subsidiarityt Clearly the EU has the power to co~ordinate occupational pension
schemes on the basis of Articles I S through S I of the ECtTreatyt And I believe it
also has the power to harmonise these schemes on the basis of Article l IS of that
same Treatyt Yet on the other hand the organisation of the system of supplemen~
tary pensions falls within the competence of the Member States and the social
partnerst The international transfer of pensions~ the extension of continued
participation in pension schemes to other employees and further international i sat
tion of the internal market for pension funds may take form within the European
social dialoguet However~ progress in this field depends entirely on the good will
of the participantst At this moment they are against interference in a matter they
consider theirst

Article S I of the EGTreaty is seen as the perfect basis for regulation in this
entire field~ However~ Article SI stipulates that votes in the Council of Ministers
have to be unanimoust This is another impediment to the decision~making processt
A solution might be to base further regulation on Article q g of the Treaty in
combination with Article q St The decision~making process would then~ in general~
only require qualified majority votes in the Councilt But even then the problem
remains that a number of Member States resist interference~ especially concerning
their fiscal policies~ and that not all Member States support the creation of a
possibility to transfer pension rights internationallyt Particularly their reluctance
against interference in their tax systems has meant that Member States have
shown little interest in the necessity to co~ordinate supplementary pension sche~
mest

The best~known objection against further regulation is the idea that it may
create a disparity between employees changing employment within a Member
State and migrant employeest The latter might find themselves in a more favour~
able position if a European directive would contain minimum rules for vesting and
preservation~ This in turn would lead to indirect harmonisation due to employees
changing employment within a Member State demanding the same protection
migrant workers enjoy~ All this while only a small percentage of the European
labour force use the right to free movement of workerst Another objection is
primarily based on the contractual nature of pension schemest Compulsory
regulation might interfere with the social dialoguef ~ This argument is usually
accompanied by the threat that employers would lose their willingness to offer
occupational pension schemes when confronted by new imperative demands
concerning the protection of workers~ This suggests that not only some Member
States~ but also employers have an interest in retaining the status quo~

I believe that status quo is no longer tenable~ There will be a change result~
ing from the demands of the internal markett These impose obligations on the EU
which it cannot avoidt The social significance of the issue will only grow as the
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internationalisation of labour and the number of migrating educated employees

increase~ It is a fact that at present there is no adequate co~ordinating regulation~

In my opinion the Council has not acquitted itself adequately of its taskt What

~sanctions~ European Law provides for this remains to be seen~ Individual

employees may~ depending on circumstances~ appeal directly to the right to free

movementt The most important provision concerning this right is Article ~S~

Based on the European Courtls interpretation in the Bosman ruling of the extent of

the free movement of workers~ long vesting periods must be deemed in contravent

tion with Article I S~ In certain circumstances the lack of possibilities for the

international transfer of pension rights may be seen as an unjustifiable impediment

of the free movement of workers and servicest If the Council has not fulfilled the

obligations resulting from the Treaty~ a direct appeal to Article SI may be also
possible~ but only if the request of the employee may be met without involving
secondary legislationt This limits the practical value of such an appeal as it means

that an appeal on Article S l is only worthwhile when the employee requests the

aggregation of insurance periods or the exportation of benefits~
Also significant is the fact that the inescapable internationalisation of the

internal market is of importance for the providers of occupational pension schem~

est Although the internal market has been realised for private insurance compa~

nies~ it has not for pension fundst That will have to change~ In the future we will

see more and more competition between insurance companies and pension fundst
In its Green paper on supplementary pension schemes the Commission has
already opened the door to the realisation of an internal market for occupational
pension schemes~ For the time being it will be difficult to just apply to pension

funds all liberties the Treaty provides for~ but ultimately an internal market should

come into being for pension funds that is no longer subject to national restrictions

concerning international investment~ international management and~ eventually~

international participation in pension funds~
I personally believe that the developments concerning occupational pension

schemes within Member States are even more important than the demands of the

internal market and the legal possibilities offered by the free movement of
workers and servicest The future of occupational pension schemes attracts interest
throughout Europe~ In the early eighties a process of change has been set in

motion in several Member Statest One of the reasons for the reform of the present
pension systems is the ageing of the European population~ That will peak in the

first decades of the next centuryt Wage earners have seen the burden of provision

for people not earning wages increaset As revenues decrease and expenditure

increases all Member States anxiously look at the financing of their systems for

statutory social securityt Many Member State s contemplate reductions in the level

of social servicest This leads to an increase in the interest for the role of supple~

mentary pension schemes~ This increase necessitates good preconditions for
supplementary pensionst As the role of supplementary pension schemes grows~

the political and social pressure to~ when necessary~ enhance the position of
employees within these schemes will increase~

An important drawback to occupational pension schemes in many Member
States is the fact that they do not always adequately protect employeest As
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industrial relations become evermore flexible the basic principles of these systems
become antiquatedt Especially pension systems that primarily use final pay
schemes assume that employees have a complete and uninterrupted careert
Furthermore they are aimed at male providers with partners who do not earn an
incomet Those that suffer from this are the increasing number of employees that
do not conform to this image~ etgt because they often change employers~ have an
a~typical labour relation or interrupt their careers for a number of years~ This is
one of the reasons that occupational pension systems are less and less geared to
the present~ It is quite possible that in the future the ties between concrete employ~
ment contracts and the build~up of pension rights will be loosened~ One way to
achieve this is the introduction of an obligation for employers within a Member
State~ a region or a branch of industry to create a pension scheme for all their
employeest Another option is to connect the pension build~up to individual
employees by using individual pension plans~ Unlinking the labour relation from
the build~up of supplementary pension rights will have great significance for the
position of mobile~ i~et migrating~ employeest
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Unterstiitzungskasse S ~J t I I
Unverfallbarkeitsvoraussetzungen ffi e ook verwerving j S~S~ I ~ Z ~ StbtZtl~ Htb~ZtZ
Verordening I~OSI~ I S~SAtZ~ IZt~~ ~~S~ HtS
verspreiding Zt S~ S tl ~ ~tl ~ Stl ~ StS ~ ItZ ~ TZtZ
verwerving IM~ Ztatl~ Z A tZ ~ S tS ~ ltZ ~~l tS ~ I ~ Z ~ StS ~ IZ ~ ~ AtZ ~ Stb
voortzetting deelname S tS A~ l~ St~ ~ StS A~ bt~ ~ ~J~ StStl ~ StStZ
vrij verkeer van werknemers btq ~ I~ Z ~S~ S~Ztltl~ StM~ StS~J~ HbtZtl~ S~IZ
~waarde~~overdracht Z AA ~ S tSt S ~ ~tS~ S ~ S~St S ~ b~~~ ~AA~ M
wachtperioden Z~Jtl ~ Stl l~tS l l StS~ltl~ btl~ ~AtZ~ S~b
Wet BPF StStl~Z
Wet LB S~S~ZtZ
~gouden koordenf b ~ Z
~ rule of reasonf J~S~ gtbtZl ~ HbtZZ M tZ

ZZZ
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