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Privaatrechtelijke pensioenregelingen

Keuzemogelijkhede 
overdracht

Pensioenbrief 2018/56
De Minister van SZW reageert op motie Lodders inza-
ke het in kaart te brengen van belemmeringen bij in-
dividuele waardeoverdrachten.

Met de motie Lodders (Kamerstukken II 2017/18, 34765, 
nr. 12) werd de regering gevraagd in kaart te brengen 
welke belemmeringen er zijn om de mogelijkheid te bie-
den om pensioenaanspraken over te dragen naar een 
oude pensioenuitvoerder. Dit in contract met het huidige 
stelsel waarbij individuele waardeoverdracht alleen mo-
gelijk is naar de huidige pensioenuitvoerder. De motie 
vraagt ook hoe eventuele belemmeringen kunnen wor-
den opgelost.
De minister noemt als eerste belemmering dat alleen bij 
overdracht van alle pensioenaanspraken – op de pen-
sioendatum – naar een eerdere pensioenuitvoerder het 
doel van waardeoverdracht maar deels kan worden gere-
aliseerd: Wel uitbetaling uit één bron maar niet het ver-

gemakkelijken van de keuze voor flexibele pensionering. 
Dit, omdat keuzes ten aanzien van flexibilisering voor de 
pensioendatum worden gemaakt, terwijl op de pensioen-
datum niets te kiezen valt. Zou een deelnemer ervoor kie-
zen bij wisseling van baan oude aanspraken bij een eer-
dere pensioenuitvoerder onder te brengen dan behoudt 
de deelnemer twee pensioenpotten.
Een tweede belemmering is het gevaar van risicoselec-
tie waarvoor de minister geen eenvoudige oplossing 
ziet zoals bij zorgverzekeringen. Het derde punt van 
aandacht zijn de extra kosten die ontstaan door het vra-
gen van offertes bij verschillende pensioenuitvoerders. 
Als vierde punt van aandacht noemt de minister de mo-
gelijke effecten op de verhouding binnen een fonds van 
slapers en actieven wat vragen zou oproepen voor de 
governance.

NB
Gezien de antwoorden ziet de Minister van SZW nogal 
wat beren op de weg om individuele waardeoverdrachten 
naar een oude pensioenuitvoerder mogelijk te maken, 
oplossingen om die weg te nemen biedt hij niet. Het is 
echter de vraag of de geconstateerde belemmeringen wel 
realistisch zijn, omdat niet te verwachten is dat op grote 
schaal waardeoverdracht naar een oude pensioenuitvoer-
der zal plaatsvinden. Een dergelijke mogelijkheid past 
wel goed in een modern stelsel waar individuele keuzes 
en verantwoordelijkheden belangrijker worden. De ande-
re kant daarvan is dat dat kosten die samenhangen met 
dergelijke keuzes worden gedragen door degenen die ze 
maken. In zoverre heeft de minister een punt.
(Brief van de Minister van SZW van 18 mei 2018; Kamer-
stukken II 2017/18, 32043, nr. 406)
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