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HET VERTREKPUNT

- 68 Jaar Solidariteit

- Vrij naar: Een Halve Eeuw Solidariteit. 50 Jaar Wet 
betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds – uit 1949
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KENMERKEN

- Dubbele of tweevoudige verplichtstelling: 

- regeling en uitvoerder

- Dus geen keuze uitvoerder (daargelaten vrijstelling)

- Collectiviteit en Solidariteit

- Mede als eis vanuit mededingingsrecht

- Want: de inbreuk op zowel de vrije mededinging als de vrije
dienstverrichting moet worden gerechtvaardigd doordat de 
onderneming (= het verplichte bpf) een dienst van algemeen
economisch belang uitvoert (DAEB)
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WAAROM WIJZIGEN EN 
WAAROM NU WIJZIGEN??



URGENTIE WANT SOMMIGE BPF'EN IN PROBLEMEN

- Vraag bij behandeling wetsvoorstel algemeen pensioenfonds:

- ook openstellen voor verplicht Bpf?

- Afgehouden wegens mogelijke problemen met 
mededingingsrecht en marktordening

- Wel amendement om fusie en ringfencen mogelijk te maken: 

- niet doorgegaan na (onjuiste) kritiek RvSt

- Inmiddels wetsvoorstel fusie bpf’en ringfencing (wetsvoorstel fuserende
bedrijfstakpensioenfondsen, kamerstuk 34801)

- NB fusie zonder ringfencen kon, kan en mag
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ANDERE ONTWIKKELINGEN

- Vervagen taakafbakening

- Vrijwillige aansluitingen / magneetfondsen

- Apf zonder domeinbeperking en met ringfencing

- Houdbaarheid verplichtstelling in toekomst

- Is er zonder doorsneeopbouw en met beperkte buffers voldoende
solidariteit

- Eisen aan vrije dienstverrichting sedert Unis arrest

- Transparante en doorzichte procedure vereist waar andere aanbieders
toegang toe hebben (HvJ EU 17 december 2015, C-25/14 en C-26/14)



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

ANTWOORD: VERPLICHTSTELLING REGELING?

Verplichte pensioenregeling voor
bedrijfstak

Maar niet meer verplichte
aanwijzing van een bepaald
bedrijfstakpensioenfonds als
uitvoerder

Basis blijft: een uitvoerder voor
de gehele
bedrijfstakpensioenregeling

Zie onderzoek: 

Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenregeling en 
het algemeen pensioenfonds,

van o.a. v.d. Lecq (marktordening) en Lutjens 
(juridisch) - Kamerstuk 34117, D



Faculteit der Rechtsgeleerdheid

VERPLICHTE BEDRIJFSTAKPENSIOENREGELING

Kenmerken

- Alleen regeling verplicht

- niet rechtstreeks bij wet, maar als
nuop verzoek sociale partners

- vergelijkbaar met AVV van cao’s

- zou net als bij AVV voor max 5 jaar
kunnen

- sociale afspraken die 
arbeidsvoorwaarden verbeteren: 
daarom buiten mededingingsrecht

- vesterking door algemeen
bindendverklaring geen inbreuk op 
vakbondsvrijheid



EN DE PENSIOENUITVOERDER?

Uitgangspunt :1 uitvoerder voor gehele collectieve regeling

- Keuze aan sociale partners > alle NL en buitenlandse aanbieders kunnen
aanbod doen

- Zoals huidige bpf, apf, verzekeer, PPI, IORP in buitenland

- geen probleem met mededinging of vrije dienstverrichting mits keuze
objectief transparant

- wettelijk instrumentarium nodig om – specifiek de ongeorganiseerde –
werkgevers te binden aan de pensioenuitvoerder

- met alleen binding aan de regeling lukt dat niet. Ook wettelijke binding 
aan de pensioenuitvoerder nodig

- dus toch regeling + de gekozen pensioenuitvoerder

- zoals nu of avv model > keuze 5 jaar bindend verklaren

- of Wvb model (beroepspensioenregeling) > bij wet vastleggen dat
verplichtstelling van de pensioenregeling inhoudt de verplichting tot 
naleving van de "bedrijfstakpensioenregelinguitvoeringsovereenkomst" 
die de aanvragers van de verplichtstelling met een toegelaten
pensioenuitvoerder sluiten
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WAT IS ER DAN GEWIJZIGD?

DE KEUZEMOGELIJKHEID VAN DE 
PENSIOENUITVOERDER



ZIJN ER BEZWAREN?

- Niet van juridische aard – deze nationale invulling toegestaan

- Bevoegdheidsdomein van sociale partners wijzigt niet:

- dezelfde sociale partners die nu om verplichtstelling verzoeken, 
verzoeken om verplichtstelling van de regeling (anderen kan ook)

- Zeggenschap ten aanzien van de pensioenuitvoerder wijzigt
niet:

- 1) keuze voor hetzelfde Bpf als nu als pensioenuitvoerder is mogelijk mits
keuze transparant

- 2) bij aangaan van uitvoeringsovereenkomst kunnen
uitvoeringsvoorwaarden worden bedongen

- 3) sociale partners blijven "eigenaar" van de pensioenregeling en de 
uitvoerder voert slechts uit wat sociale partners afspreken en hen wordt
opgedragen

- Concurrentie op niveau pensioenuitvoeringsbedrijf (PUB) blijft
zoals die nu is

11 Lutjens/Congres 2 maart 2016



IS ER ALTERNATIEF VOOR VERPLICHTE REGELING?

- Huidige Wet Bpf 2000?

- Geen oplossing voor Bpf dat niet kan voortbestaan, tenzij fusie

- Geen oplossing voor zelfstandigen (maar dat is enkel verplichte regeling ook
niet)

- Cao?

- Bindt alleen leden-werkgevers, opzegging maakt vrij

- Fusie? 

- ja maar wetsvoorstel kent bezwarende beperkingen.

- Algemeen pensioenfonds als uitvoerder verplichtstelling?

- Alleen apf toegang geven: risico inbreuk vrije dienstverrichting door 
uitsluiting buitenlandse aanbieders
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DE TOEKOMST

VERPLICHTE REGELING LIJKT GOED 
ALTERNATIEF

VOOR AFGEDWONGEN COLLECTIVITEIT EN 
TER VOORKOMING VAN WITTE VLEK IS EEN 
VORM VAN VERPLICHTSTELLING DE ENIGE
COMPLETE ROUTE (REGELING, FONDS OM 
VERSNIPPERING TEGEN TE GAAN)

HET IS EEN NEDERLANDSE POLITIEKE
KEUZE – GEEN (EUROPESE)JURIDISCHE
NORM DIE HIERTOE VERPLICHT



CONTACT

E.LUTJENS@VU.NL

0652418408

mailto:e.lutjens@vu.nl

