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In het wetsvoorstel voor de Wet toekomst pensioenen2 
staat dat collectieve interne waardeoverdracht van pen-
sioenaanspraken en -rechten mogelijk is op verzoek van 
de werkgever c.q. sociale partners met afschaffing van 
het onder het huidige recht bestaande individueel be-
zwaarrecht. Die afschaffing van het individueel be-
zwaarrecht zal naar verwachting veel verzet en onrust 
oproepen. In dit artikel presenteren wij werkbare en ju-
ridisch houdbare alternatieven voor afschaffing van het 
individueel bezwaarrecht.3

1.  Afschaffing individueel bezwaarrecht en 
maatschappelijke acceptatie daarvan

1.1  Wetsvoorstel schaft individueel bezwaarrecht af 
bij invaren

Het voorstel voor de Wet toekomst pen sioenen bepaalt 
dat bij pen sioen fondsen de interne collectieve waar de-
over dracht van pen sioen aan spra ken en -rechten naar de 
ge wij zigde pen sioen over een komst als standaard invaar-
pad heeft te gelden (art. 150l Wtp, het ‘invaren’). Een col-
lectieve interne waar de over dracht bij wij zi ging van de 
pen sioen over een komst valt naar huidig recht on der art. 
83 Pen sioen wet. Dan bestaat een individueel bezwaar-
recht voor deelnemers, gewezen deelnemers, pen sioen ge-
rech tigden en gewezen partners. Het wetsvoorstel houdt 
in dat voor het invaren binnen een pen sioen fonds niet art. 
83 Pen sioen wet, maar art. 150m Wtp geldt. Dat art. 150m 
Wtp voorziet in de be voegd heid tot waar de over dracht en-
kel op verzoek van de werkgever resp. so ci a le partners. 
Het individueel bezwaarrecht geldt dan niet.
In de ‘Hoofd lij nen no ti tie uitwerking pen sioen ak koord’4 
van 12 juni 2020 stond dat deelnemers en pen sioen ge-
rech tigden inspraak zouden krijgen op het invaarbe sluit 
‘via een versterkt collectief bezwaarrecht voor het ver ant-
woor dings or gaan of het belanghebbendenorgaan van het 
pen sioen fonds’. Het wetsvoorstel maakt die belofte niet 
waar. Het schaft het individueel bezwaarrecht af zon der 
dat te vervangen door een collectief bezwaarrecht. Bij de 

1 Prof. dr. E. Lutjens is hoogleraar pen sioen recht Vrije Universiteit Am ster dam. 
Prof. mr. R.H. Maatman is hoogleraar vermogensbeheer en pen sioen vraag-
stuk ken Radboud Universiteit Nij me gen. Prof. mr. drs. M. Heems kerk is 
hoogleraar pen sioen recht Radboud Universiteit Nij me gen.

2 Wij bedoelen hiermee steeds het op 16 december 2020 ter internetconsul-
tatie neergelegde conceptwetsvoorstel van de Wet toekomst pen sioenen, 
zie https://www.internetconsultatie.nl/wettoekomstpen sioenen. Dit wets-
voorstel bevat wij zi gingen van on der meer de Pen sioen wet. De artikelen 
van de Pen sioen wet zoals die op basis van dit wetsvoorstel komen te luiden 
duiden wij aan met het artikelnummer gevolgd door Wtp, afkorting van 
Wet toekomst pen sioenen.

3 Deze bij dra ge is een bewerking van de door ons ingediende reactie op het 
consultatiedocument. 

4 Hoofd lij nen no ti tie 12 juni 2020, p. 25, Ka mer stuk ken II 2019/20, 32043, 
519.

werkgever krijgen verenigingen van gewezen deelnemers 
en van ge pen sioneer den slechts het recht om gehoord te 
worden (art. 150g Wtp).5 Bij het pen sioen fonds krijgt het 
ver ant woor dings or gaan een adviesrecht en het belang-
hebbendenorgaan een goedkeuringsrecht ten aanzien van 
het invaarbe sluit van het fonds. Wij stellen voorop dat de 
afschaffing bij wet van het individueel bezwaarrecht ju ri-
disch mogelijk is. Wij stellen vast dat de memorie van toe-
lichting bij het wetsvoorstel argumenten noemt waarom 
collectief invaren gewenst is. Belangrijke argumenten zijn 
gelegen in de verwachting dat de nieuwe pen sioen over-
een komst betere pen sioen re sul ta ten, vooral ook ten aan-
zien van het in dexa tieperspectief, zou (kunnen) geven en 
de administratie en communicatie in geval van invaren 
eenvoudiger wordt dan zon der invaren van opgebouwde 
aanspraken en rechten. Het individueel bezwaarrecht is 
het be lang rijk ste struikelblok om collectief – voor alle ge-
rechtigden – te kunnen invaren. Om die reden wordt het 
handhaven daarvan ongewenst geacht.
De afschaffing van het individueel bezwaarrecht wijzigt de 
rechtspositie van deelnemers c.s. in hun nadeel. Hoewel 
dit bezwaarrecht geen ver mo gens recht is, zou dit recht 
mogelijk als een vorm van eigendom aangemerkt kunnen 
worden, waardoor het in beginsel wordt beschermd door 
art. 17 Handvest Grondrechten EU. Afschaffing in verband 
met het algemeen belang van hervorming van het pen-
sioen stel sel, achten wij – mits goed gemotiveerd – noch-
tans in overeenstemming te brengen met de eigendomsbe-
scherming.6 Zowel de houdbaarheid van het stelsel (beter 
toegesneden op toegenomen arbeidsmobiliteit) als ma-
cro-prudentiële overwegingen (beter bestand tegen fi nan-
ci ë le schokken, afscheid van de ri si covrije rente die de dek-
kingsgraad en het beleggingsbeleid domineert) kunnen 
een inmenging in of een inbreuk op het eigendomsrecht 
rechtvaardigen.

1.2  On der mijnt afschaffing individueel bezwaarrecht 
maatschappelijk draagvlak?

Wij voorzien dat afschaffing van het individueel bezwaar-
recht het maatschappelijk draagvlak van de beoogde stel-
selherziening erodeert. Die verwachting baseren wij op 
het pen sioendebat sinds 2010, de eerste reacties op de in-
ternetconsultatie, Kamervragen en Moties7 van Ka mer le-
den, standpunten van be lan gen or ga ni sa ties en bezwaren 
in de literatuur. Afschaffing van het individueel bezwaar-
recht zal door veel belanghebbenden als een aantasting 

5 Voor gewezen partners die nu een individueel bezwaarrecht hebben is 
niets geregeld.

6 Zie: E. Lutjens, ‘Invaren pen sioen: de betekenis van eigendomsrecht – in-
varen is niet ju ri disch onhoudbaar’, TPV 2020/20; A. van Marwijk Kooy, 
‘Invaren na de Hoofdlijnnotitie, ju ri disch aanvaardbaar maar alle hens aan 
dek’, PM 2020/106; M. Heems kerk, ‘Kroniek Pen sioen rechtspraak 2020’, 
PM 2021/21; Anders: H. van Meer ten, ‘Zand zetten in Pen sioen ‘Clockwork 
Orange’: The YS case’, EULawLive, 30 september 2020.

7 Bij voor beeld de motie van 14 juli 2020 van Van Brenk om art. 83 Pen sioen-
wet niet bui ten werking te stellen, Ka mer stuk ken II 2019/20, 32043, 522.
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van hun recht worden aangemerkt. De afschaffing zal naar 
onze verwachting daarom niet zon der meer bij dra gen aan 
verbetering van het vertrouwen in het pen sioen stel sel. Dit 
zal tot (veel) onrust leiden. Groepen belanghebbenden zul-
len zich onvoldoende evenwichtig vertegenwoordigd voe-
len. Gebrek aan vertrouwen gaat onherroepelijk ten koste 
van het maatschappelijk draagvlak voor het pen sioen stel-
sel, zoals de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel 
terecht signaleert.9
Naast maatschappelijk onbegrip en verzet voorzien wij ju-
ri dische procedures. Om deze redenen menen wij dat het 
voor de wetgever, politieke par tij en en pen sioen fondsen 
gewenst is om – in het belang van de pen sioen deel ne-
mers10 – alternatieven te verkennen. Wij reiken twee mo-
gelijkheden aan: (1) handhaving van het individueel be-
zwaarrecht en (2) een collectief bezwaarrecht voor 
belangenverenigingen. In beide alternatieven stellen wij 
voor om de mogelijkheid te benutten tot het inrichten van 
collectiviteitkringen. Wij bespreken ook of de in de litera-
tuur geopperde mogelijkheid van de pen sioen be waar der 
een alternatief kan zijn voor collectiviteitkringen. Daarbij 
merken wij op dat onze voorstellen beleidsopties zijn, die 
op on der de len nadere uitwerking behoeven.

2.  Vergelijking invaren huidig recht met 
conceptwetsvoorstel

2.1  Invaren in drie stappen: wij zi ging, verzoek en 
besluit waar de over dracht

Invaren houdt in dat de regels van de nieuwe pen sioen-
over een komst voortaan van toepassing zijn op de in het 
verleden opgebouwde pen sioenen on der de bestaande 
pen sioen over een komst.11 Invaren vereist een collectieve 
wij zi ging van de pen sioen over een komst, gevolgd door het 

8 Me de zeg gen schap, zoals adviesrecht van het ver ant woor dings or gaan, la-
ten wij bui ten beschouwing.

9 Concept memorie van toelichting, p. 8.
10 Het begrip pen sioen deel ne mers gebruiken wij in ruime betekenis en ver-

staan hieron der ook gewezen deelnemers, pen sioen ge rech tigden en ge-
wezen partners.

11 Daaron der verstaan wij in deze reactie ook de verplichtstelling van deel-
neming in een be drijfs tak pen sioen fonds of be roeps pen sioen re ge ling.

verzoek van de werkgever/so ci a le partners aan de pen-
sioen uit voer der tot een ‘interne’ collectieve waar de over-
dracht als bedoeld in art. 83 lid 1 on der c Pen sioen wet.12 
De invaarproblematiek is vooral relevant voor pen sioen-
fondsen. Het wetsvoorstel schrijft voor dat pen sioen-
fondsen als hoofdregel zullen invaren (art. 150l Wtp).13 
Het individueel bezwaarrecht vervalt alleen bij de collec-
tieve waar de over dracht binnen een pen sioen fonds (art. 
150l lid 5 Wtp). Hierna spreken wij daarom alleen over het 
pen sioen fonds als pen sioen uit voer der. Het be sluit tot de 
‘interne’ collectieve waar de over dracht is voorbehouden 
aan het pen sioen fonds. Indien het pen sioen fonds dat be-
sluit neemt, dient het thans op grond van art. 83 Pen sioen-
wet de pen sioen deel ne mers in staat te stellen bezwaar te 
maken tegen de interne waar de over dracht. Wan neer een 
pen sioen deel ne mer bezwaar maakt, blijven diens aan-
spraken of rechten ‘bui ten’ de collectieve waar de over-
dracht; zijn aanspraken of rechten blijven in dat geval 
onge wij zigd.

2.2  Verschil invaren wetsvoorstel en huidige 
wetgeving

Uit het wetsvoorstel blijkt dat werkgevers of so ci a le part-
ners de pen sioen over een komst moeten wijzigen naar een 
pre mie over een komst (stap 1). Dit wijkt niet af van het hui-
dig recht.
Nieuw is dat werkgevers of so ci a le partners een transitie-
plan moeten opstellen. Verplicht on der deel van dat transi-
tieplan is de wijze waarop wordt omgegaan met opge-
bouwde pen sioenen (zie art. 150d lid 2 on der b Wtp). 
Uitgangspunt van dat transitieplan moet zijn dat de werk-
gever of so ci a le partners een verzoek tot collectieve waar-

12 Invaren vereist een interne collectieve waar de over dracht, een waar de-
over dracht naar ‘dezelfde pen sioen uit voer der’. Dit impliceert dat de regels 
voor een externe collectieve waar de over dracht en derhalve ook de nadere 
vereisten in art. 90a Pen sioen wet voor waar de over dracht naar een pen-
sioen in stel ling uit een andere lidstaat niet van toepassing zijn. Daaruit 
volgt dat het ontbreken van die nadere eisen voor de binnenlandse exter-
ne collectieve waar de over dracht het uitvoeren van de interne collectieve 
waar de over dracht niet raakt.

13 Een uit zon de ring is toegestaan voor bepaalde gesloten fondsen, zie par. 
4b.1 van de memorie van toelichting.

Tabel 1. Be sluit vor ming ‘invaren’ volgens huidig recht

Stappen Be sluit Eis
1. Wij zi ging pen sioen over een komst Werkgever of so ci a le partners Be voegd heid
2. Verzoek waar de over dracht Werkgever of so ci a le partners Be voegd heid
3. Be sluit waar de over dracht Pen sioen fonds8 Individueel bezwaarrecht

Tabel 2. Be sluit vor ming ‘invaren’ volgens wetsvoorstel

Stappen Be sluit Eis
1. Wij zi ging pen sioen over een komst Werkgever of so ci a le partners Pre mie over een komst
2. Verzoek waar de over dracht Werkgever of so ci a le partners Transitieplan
  Invaren, tenzij onevenredig ongunstig
3. Be sluit waar de over dracht Pen sioen fonds Invaren moet, tenzij
  1. strijd met wet
  2. onevenwichtig nadeel
  3. niet uitvoerbaar
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de over dracht doen. Een be sluit van de werkgever of so ci a-
le partners om het pen sioen fonds niet te verzoeken tot 
collectieve waar de over dracht is slechts toegestaan indien 
het invaren “onevenredig ongunstig” zou zijn voor pen-
sioen deel ne mers. Dit behoeft een on derbouwing in het 
transitieplan (stap 2).
Het pen sioen fonds moet be sluiten over een verzoek tot 
collectieve waar de over dracht. Het wetsvoorstel laat slechts 
beperkt ruimte voor het pen sioen fonds om het verzoek te 
weigeren. De hoofdregel is dat het pen sioen fonds moet 
meewerken aan het invaren. Dat is slechts anders wan neer 
het pen sioen fonds zelfstandig oordeelt dat collectief inva-
ren tot ‘onevenwichtig nadeel’ zou leiden voor deelnemers, 
gewezen deelnemers, pen sioen ge rech tigden of andere 
aanspraakgerechtigden (zie art. 150l lid 1 en lid 4 Wtp).14

3.  Alternatief 1: individueel bezwaarrecht met 
collectiviteitkring

3.1  Begunstigden behouden vrijheid over opgebouwd 
pen sioen

In dit ‘individuele’ alternatief blijft het individueel be-
zwaarrecht voor pen sioen deel ne mers bestaan.
De pen sioen deel ne mer stemt in met ‘invaren’ tenzij deze 
bezwaar maakt. Art. 20 jo. art. 83 lid 2 on der a Pen sioen-
wet bepalen dat degene die bezwaar uit, zijn rechten 
onge wij zigd behoudt. Daarin brengt dit alternatief geen 
wij zi ging. Van een wij zi ging of aantasting van bestaande 
rechten is geen sprake.
Deze individuele variant stemt overeen met het geldend 
recht en zal daarom geen aanleiding geven tot invaarpro-
blematiek. De individuele variant heeft als voordeel ten 
opzichte van de hierna te bespreken collectieve vereni-
gingsvariant (alternatief 2) dat zij geen vragen oproept ten 
aanzien van de go ver nan ce van de vereniging en de ver-
houding tot haar leden.
Het nadeel van de individuele variant is dat deze interac-
tie vergt met zeer veel individuen. Dat hoeft echter proce-
dureel niet complex te zijn. Materieel gelden wel hoge ei-
sen aan de informatie- en de zorgplicht (zie ook par. 3.3). 
De procedure kan zo da nig worden gestroomlijnd dat een 
enkele ‘muisklik’ volstaat, indien een individu bezwaar 
wil maken. Bo vendien kan de informatie over het be-
zwaarrecht on der deel uitmaken van de voorlichting die de 
overheid, pen sioen fondsen en so ci a le partners hoe dan 
ook moeten geven in verband met de zorgplicht. De nako-
ming van die zorgplicht moet een pen sioen deel ne mer in 
staat stellen de gevolgen van zijn bezwaar te overzien. Hij 
moet zo da nig zijn geïnformeerd en zo nodig zijn gewaar-
schuwd dat hij later geen reden mag hebben tot gerecht-

14 Andere weigeringsgronden voor het pen sioen fonds zijn in strijd met wet-
telijke voorschriften of onuitvoerbaarheid binnen de grenzen van een in-
tegere en beheerste be drijfs voer ing.

vaardigd ‘klagen’ als het pen sioen re sul taat tegenvalt.15 Dit 
is een voorbeeld van zelfredzaamheid die wij meer zien in 
het wetsvoorstel; de pen sioen deel ne mers moeten kiezen 
voor eigen rekening en de nakoming van zorgplichten 
moet hen daartoe bekwamen.16 Artikel 48a Wtp met be-
trekking tot ‘keuzebegeleiding’ getuigt daarvan even-
eens.17 Dit con tras teert met het huidige stelsel waarin 
pen sioen deel ne mers bescherming genieten door paterna-
lisme (het pen sioen fonds dat kiest voor rekening van de 
pen sioen deel ne mers met inachtneming van fiduciaire 
ver plich tingen).

3.2  Vormgeving: collectiviteitkringen
Zij die bezwaar maken behouden hun bestaande pen sioen-
aan spra ken of -rechten. Wij vinden dat pen sioen fondsen 
moet worden toegestaan die rechten en ver plich tingen ge-
stand te doen in een afzon derlijke collectiviteitkring. Een 
collectiviteitkring is een afgescheiden vermogen. Daarmee 
wordt het bezwaar on dervangen dat oude pen sioen aan-
spra ken en -rechten financieel een geheel vormen met de 
nieuwe opbouw op basis van een pre mie over een komst. 
Dat afgescheiden vermogen van een collectiviteitkring 
voorkomt ongewenste vermenging of kruissubsidiëring. 
Dit impliceert dat het verbod van ringfencing dient te wor-
den ge wij zigd en dat alle soorten pen sioen fondsen in staat 
moeten worden gesteld collectiviteitkringen te vormen, 
zoals algemeen pen sioen fondsen dat nu reeds kunnen (zie 
art. 123 Pen sioen wet). De aanspraken of rechten van de be-
zwaarmakers (en de ver plich tingen van het pen sioen fonds 
als tegenhanger daarvan) vormen dan on der deel van een 
afgescheiden vermogen dat toebehoort aan hetzelfde pen-
sioen fonds.18 Dat afgescheiden vermogen is een afzon-
derlijke collectiviteitkring van het pen sioen fonds.19 Het 
pen sioen fonds beheert de onge wij zigde bestaande pen-
sioenen in de collectiviteitkring in overeenstemming met 
de geldende solvabiliteitsregels. Waarschijnlijk zal het hui-
dige FTK van toepassing zijn, waar on der de zekerheids-
maat van art. 132 Pen sioen wet en de mogelijkheden tot 
vermindering (‘korting’) als uiterste redmiddel. Ons voor-
stel past in de bestaande wettelijke systematiek. Collectivi-

15 Wij zien die ontwikkeling in de rechtspraak, vgl. Hof ’s-Gra ven ha ge 16 fe-
bruari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:231, PJ 2016/43 (Grindacc); Hof Den 
Haag 8 mei 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:958, PJ 2018/101 (PMT), in stand 
gelaten in HR 20 dec 2019, ECLI:NL:HR:2019:2035. Vgl. R.H. Maatman, ‘De 
prudent person-regel, zorgplichten en het nieuwe pen sioen con tract’, On-
der ne mings recht 2017/135 en ‘Pen sioen fondsen en zorgplichten: uitdijen 
of indammen?’, in: Busch e.a. (red), Zorgplicht in de fi nan ci ë le sector, O&R 
nr. 122 (De ven ter Kluwer 2020).

16 Zie ook de consultatiereactie AFM van 9 december 2019, naar aanleiding 
van het concept Wetsvoorstel ‘bedrag ineens’. Dit wetsvoorstel heeft in-
middels Stb. 2021/20 bereikt maar is nog niet in werking getreden. 

17 Artikel 48a. Keuzebegeleiding: “De pen sioen uit voer der begeleidt de deel-
nemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pen sioen ge rech tigde op 
een adequate wijze bij het maken van een keuze binnen de pen sioen over-
een komst, zorgt voor de in rich ting van de keuzeomgeving en stelt de deel-
nemer, gewezen deelnemer, gewezen partner of pen sioen ge rech tigde 
daarmee in staat om een passende keuze te maken.”

18 Daarmee worden de vermogens bestemd voor de bestaande pen sioen op-
bouw en het nieuwe contract van elkaar gescheiden. Als dat niet gebeurt, 
kunnen de rechten verwateren. Het consultatiedocument (p. 73, 75, 83, 
99) signaleert terecht dat deze verwatering (kruissubsidiëring) “nadelig 
en ongewenst” is.

19 Dit vereist een eenvoudig [minimale] wij zi ging van de definitie van ‘col-
lectiviteitkring’ in art. 1 Pen sioen wet. 
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teitkringen bestaan al voor een algemeen pen sioen fonds 
(zie art. 123 Pen sioen wet). Daardoor leidt het voorstel tot 
relatief weinig rechtsonzekerheid. De ‘markt’ kent collecti-
viteitkringen omdat zij inmiddels vertrouwd is met deze 
figuur in het algemeen pen sioen fonds. De werking en 
rechtsgevolgen zijn beschreven in vele legal opin ions die 
zijn opgesteld met het oog op derivatentransacties (‘hed-
ging’) voor rekening van collectiviteitkringen. Voor ‘bui-
ten landse’ wederpar tij en van pen sioen fondsen is die 
rechts ze ker heid van groot belang.

Denkbaar is dat een pen sioen fonds de bestaande opbouw 
(van bezwaarmakers) die ‘neerdaalt’ in een collectiviteit-
kring van dat pen sioen fonds, niet (langer) wil uitvoeren. 
Wij verwachten dat er in dat geval een of meer algemeen 
pen sioen fondsen zullen zijn (of zullen worden opgericht) 
die deze uitvoering wél ter hand willen nemen. In dat ge-
val zal een collectieve externe waar de over dracht nodig 
zijn van de collectiviteitkring van het desbe tref fen de pen-
sioen fonds naar dat algemeen pen sioen fonds. Deze collec-
tieve waar de over dracht kan plaatsvinden over een komstig 
art. 84 Pen sioen wet (beëindiging van een collectiviteit-
kring) zon der dat een individueel bezwaarrecht van toe-
passing is.20 Dan moet wel de verplichte waar de over-
dracht bij beëindiging van de collectiviteitkring zoals die 
nu reeds geldt voor een algemeen pen sioen fonds van 
over een komstige toepassing zijn op collectiviteitkringen 
van andere pen sioen fondsen.

Ten overvloede merken wij op dat met de vorming van 
collectiviteitkringen door een verplichtgesteld be drijfs-
tak pen sioen fonds één van de solidariteitskenmerken (‘fi-
nancieel één geheel’) verloren gaat. Het ‘verbod op ring-
fencing’ is echter geen essentieel solidariteitskenmerk en 
het verlies daarvan zal naar onze mening de verplichtstel-
ling níet in gevaar brengen. In onze visie zijn er voldoende 
andere solidariteitselementen die handhaving van de ver-
plichtstelling kunnen rechtvaardigen.21

3.3  Aandachtspunten en nadelen
Dit individuele alternatief stelt hoge eisen aan de zorg-
plicht. Alle belanghebbenden moeten tijdig, duidelijk, cor-
rect en evenwichtig worden geïnformeerd over zowel het 
invaren als het niet invaren. De bezwaarmaker denkt wel-
licht te houden wat hij heeft. Dat is in beginsel ook zo, 
maar toch kan het perspectief voor de toekomst verande-
ren (minder gunstig worden). De collectiviteitkring heeft 
minder schaalgrootte. Schaalvoordelen kunnen verloren 
gaan. Er komt geen premie meer binnen. De collectiviteit-
kring zal ver moe de lijk een ander, ‘conservatiever’ beleg-
gingsbeleid moeten voeren dan het voorheen ‘ongedeelde’ 
pen sioen fonds. Mogelijk is sprake van hogere (uitvoe-
rings)kosten. Dat inzicht zullen pen sioen fondsen, de over-
heid en so ci a le partners op aanspraak- en pen sioen ge-
rech tigden moeten overbrengen, zodat aan ge no men mag 
worden dat pen sioen deel ne mers welbewust be sluiten al 
dan niet bezwaar te maken.

20 De wettelijke waarborgen van collectieve en actuariële gelijkwaardigheid 
en toetsing door  DNB, gelden onverkort.

21 Asser-Lutjens 7-XI 2019/310 en 311.

Er moet een sce na rio liggen voor het geval een belangheb-
bende bezwaar maakt. Dat vergt uitvoerings- en commu-
nicatie-inspanningen. De pen sioen deel ne mer moet weten 
wat de gevolgen zijn van het ‘keuzerecht’ (al of geen be-
zwaar). Als relativering van dit bezwaar geldt dat ook in 
het voorstel van de Wet toekomst pen sioenen een gede-
gen on der zoek naar alternatieven voor het invaren moet 
zijn uitgewerkt. Anders is het niet mogelijk om überhaupt 
een evenwichtig invaarbe sluit te nemen en is niet te dui-
den of invaren ‘onevenredig ongunstig’ is in vergelijking 
met het niet invaren.
Ter relativering van het mogelijk veranderde perspectief 
merken wij op dat de betrokkene door bezwaar te maken 
daar zelf voor kiest. De zorgplichten (zie hiervoor) zijn erop 
gericht om de pen sioen deel ne mer bewust te maken van de 
mogelijke gevolgen. Het belang van goede en toegankelijke 
informatie zal daarom bij zon der belangrijk zijn.
De solidariteit tussen bestaande en nieuwe opbouw wordt 
doorbroken (hetgeen precies de bedoeling is, om onge-
wenste kruissubsidiëring te voorkomen). Er kan echter een 
discussie opkomen over de reikwijdte van de fi nan ci ë le 
ver ant woor de lijk heid van de werkgever ten aanzien van de 
niet ingevaren aanspraken en rechten, vooral wan neer dit 
aanspraken en rechten zijn waar geen premie meer voor 
wordt betaald. Die ver ant woor de lijk heid kan ook betrek-
king hebben op in dexa tieperspectief.22 Ter relativering 
hiervan: alle onvoorwaardelijke aanspraken en rechten 
moeten – wettelijk – jaarlijks zijn afgefinancierd. Pen sioen-
re ge lingen met backservice-ver plich tingen komen weinig 
voor en zullen waarschijnlijk in elke variant niet invaren.

4.  Alternatief 2: collectief bezwaarrecht met 
collectiviteitkring

4.1  Collectief bezwaarrecht over invaarbe sluit voor 
representatieve vereniging

Een tweede alternatief is de collectieve ‘verenigingsvariant’. 
In deze variant kunnen voldoende representatieve vereni-
gingen van objectief identificeerbare groepen belangheb-
benden (zoals gewezen deelnemers, pen sioen ge rech tigden 
of hun nabestaanden) collectief bezwaar maken tegen het 
voorgenomen invaren. Daarmee krijgen die verenigingen 
directe me de zeg gen schap over het invaarbe sluit. Deze me-
de zeg gen schap heeft de vorm van een bezwaarrecht van de 
verenigingen, dat bindend is voor – uitsluitend – de leden 
van de vereniging. Wij merken op dat deze verenigingen an-
dere dan de werk ne mersverenigingen zijn. De leden van 
deze werk ne mersverenigingen zijn vertegenwoordigd door 
de betrokkenheid van die verenigingen bij het transitie-
plan.23 Voor de eisen aan de verenigingen en hun represen-
tativiteit kan aansluiting worden gezocht bij de vereisten 
die thans in art. 22 Pen sioen wet voor het hoorrecht van ver-
enigingen bij uitvoering van de pen sioen over een komst door 
een verzekeraar zijn gesteld. Voor het hoorrecht van vereni-

22 Vgl. Hof Am ster dam 23 april 2019, PJ 2019/72, m.nt. Van Slooten en 28 juli 
2020, PJ 2020/131, m.nt. Van Marwijk Kooy (Euronext).

23 Hetgeen uiteraard niet hetzelfde is als het via verenigingen kunnen uitoe-
fenen van een bezwaarrecht. Indien leden van een werk ne mersvereniging 
dat willen, zullen zij zich bij een door ons bedoelde vereniging die het be-
zwaarrecht kan uitoefenen aansluiten.
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gingen noemt de toelichting op het wetsvoorstel een verte-
genwoordiging van 10% van de populatie.24

In deze ‘verenigingsvariant’ dienen aanspraak- en pen-
sioen ge rech tigden hun eventueel bezwaar kenbaar te ma-
ken door tussenkomst van een vereniging. Om efficiency- 
redenen kan alléén de vereniging bezwaar maken. Voor 
haar be sluit vor ming geldt de gebruikelijke verenigings-
rechtelijke go ver nan ce. De aanspraak- of pen sioen ge rech-
tigde die zich niet aansluit bij een vereniging, wordt geacht 
geen bezwaar te maken. Dit wijkt af van het huidig recht 
en zal daarom niet geheel zon der weerstand verlopen. Ter 
relativering daarvan: ook on der het huidig recht moet de 
pen sioen deel ne mer actie on dernemen om bezwaar te ma-
ken. Stilzitten betekent dat hij geacht wordt geen bezwaar 
te hebben (art. 83 lid 2 on der a Pen sioen wet).
Pen sioen fondsen kunnen worden verplicht te bevorderen 
dat deze verenigingen worden opgericht en het bestaan 
van die verenigingen on der de aandacht te brengen van de 
pen sioen deel ne mers.
Het ‘voordeel’ van een verenigingsbezwaarrecht boven 
een individueel bezwaarrecht is de bundeling, waardoor 
(i) overleg en on der han de lingen efficiënter kunnen verlo-
pen en (ii) deskundigheid kan worden geconcen treerd in 
het bestuur van de vereniging.
De verenigingen moeten borgen dat zij over voldoende 
pen sioendeskundigheid kunnen beschikken. Wij kunnen 
ons voorstellen dat de verenigingen zich moeten on der-
werpen aan een go ver nan ce-code, ver ge lijk baar met de 
Claimcode 2019 die geldt voor be lan gen or ga ni sa ties die 
zich inzetten voor collectieve actie.

4.2  Bezwaarrecht tegen transitieplan of be sluit 
pensioen fonds?

Denkbaar is om de verenigingen bezwaarrecht te geven 
aan de zijde van de werkgever of so ci a le partners die het 
verzoek doen tot interne collectieve waar de over dracht. 
Het nu voorgestelde hoorrecht (art. 150g Wtp) voor vereni-
gingen die een substantieel gedeelte van gewezen deelne-
mers of pen sioen ge rech tigden vertegenwoordigen, ziet op 
het transitieplan.25 Bij een collectief bezwaarrecht bij de 
invulling van het transitieplan zou elke vereniging zo da-
nige zeg gen schap moeten krijgen dat zij – door bezwaar te 
maken– kan blokkeren dat in het transitieplan wordt op-
genomen dat de rechten van de pen sioen deel ne mers die 
deze vereniging vertegenwoordigt, worden ingevaren. 
Voor die per so nen – hun leden – heeft de vereniging dan 
een vetorecht.
Even eens denkbaar is het bezwaarrecht te po si tioneren bij 
het invaarbe sluit aan de zijde van het pen sioen fonds. Elke 
vereniging kan door bezwaar te maken tegenhouden dat 
de pen sioenen van de pen sioen deel ne mers die zij verte-
genwoordigt invaren; er vindt geen waar de over dracht 
plaats van de pen sioenen van de leden van die vereniging. 
Wij achten een collectief bezwaarrecht bij het invaarbe-
sluit van het pen sioen fonds de meest voor de hand liggen-
de keuze. Dat sluit aan bij de huidige wettelijke systema-
tiek waarin is geregeld dat het eventuele bezwaar van de 

24 Concept MvT Wtp, p. 148.
25 Concept MvT Wtp, p. 84 en 95.

pen sioen deel ne mer tegen een interne collectieve waar de-
over dracht zich richt tot het pen sioen fonds. Bo vendien is 
een bezwaarrecht ten opzichte van het pen sioen fonds 
passend bij de ver ant woor de lijk heids ver de ling tussen 
werkgever of so ci a le partners en pen sioen fonds. Het na-
deel van het po si tioneren van het verenigingsbezwaar-
recht bij het pen sioen fonds, is dat er pas dan mogelijke 
bezwaren naar voren komen waarmee het transitieplan 
geen rekening heeft gehouden. Dat nadeel weegt ons in-
ziens minder zwaar dan het betrekken van andere vereni-
gingen dan werkgevers- en werk ne mersverenigingen bij 
het overleg over en het verzoek tot invaren.
De be sluit vor ming van deze verenigingen moet passen 
binnen vast te stellen tijdlijnen, zodat vertraging niet kan 
worden ingezet als on der han de lingstactiek.
De gevolgen van het ‘verenigingsbezwaar’ kunnen op 
over een komstige wijze worden geregeld als bij de hand-
having van het individueel bezwaarrecht, on der meer 
door de vorming van collectiviteitkringen.

4.3  Geen onredelijke bezwaren verenigingen – 
rechterlijke toetsing

Het pen sioen fonds kan van mening zijn dat het bezwaar 
van één of meer verenigingen leidt tot onredelijke of on-
evenwichtige uitkomsten voor het pen sioen fonds of zijn 
pen sioen deel ne mers. Voor die gevallen stellen wij voor 
om het pen sioen fonds de be voegd heid te geven de ver on-
der stelde onredelijkheid van het bezwaar ter be oor de ling 
aan de rechter voor te leggen. Daarbij kan aansluiting wor-
den gezocht bij bestaande rechterlijke toetsingen van be-
sluiten. Een eerste denkrichting is dat het pen sioen fonds 
kan verzoeken om vervangende toestemming van de kan-
tonrechter of On der ne mings ka mer als (i) het bezwaar van 
een vereniging onredelijk is (vgl. het criterium van art. 27 
lid 4 WOR) of (ii) die vereniging bij afweging van de be-
trokken belangen niet in redelijkheid tot haar bezwaar 
had kunnen komen (vgl. voor dat criterium art. 217 lid 5 
Pen sioen wet).

4.4  Verschil collectief bezwaarrecht met 
conceptwetsvoorstel en individueel bezwaarrecht

Het wetsvoorstel voorziet alleen in een hoorrecht van de 
verenigingen van gewezen deelnemers en verenigingen 
van pen sioen ge rech tigden bij de werkgever in het kader 
van het opstellen van het transitieplan (art. 150 g Wtp).26 
Dat hoorrecht is – uiteraard – niet meer dan het recht om 
gehoord te worden. Daarnaast hebben vertegenwoordi-
gers van pen sioen ge rech tigden weliswaar zitting in het 
pen sioen fonds be stuur of het belanghebbendenorgaan en 
participeren zij (als geleding) in het ver ant woor dings or-
gaan, maar in die organen is hun stem beperkt en is er 
geen bezwaarrecht namens een geleding (in afwijking van 
hetgeen in de Hoofd lij nen no ti tie in het vooruitzicht is ge-
steld). Bij het collectief bezwaarrecht zal er sprake zijn 
van het behoud van groepen en niet van individuen (zij 

26 Wij volstaan op deze plaats met de opmerking dat de ver ant woor de lijk-
heids ver de ling tussen werkgever/so ci a le partners enerzijds en pen sioen-
fondsen anderzijds op tal van plaatsen in het conceptwetsvoorstel vragen 
oproept. Die aspecten laten wij hier bui ten beschouwing. Dit artikel is uit-
sluitend beperkt tot het voorstel tot invaren.
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het dat een aantal individuen weer een groep kan vor-
men). Het bezwaar wordt collectief via verenigingen geor-
ganiseerd en niet via elk individu. Dit collectieve karakter 
kan betekenen dat het pen sioen fonds makkelijker in staat 
is tot beheer van de bestaande pen sioenen (die in beide 
varianten als gevolg van het bezwaar onge wij zigd blijven).
Verenigingen die relevante groepen pen sioen deel ne mers 
vertegenwoordigen hebben directe zeg gen schap met een 
collectief bezwaarrecht. Zij kunnen zich laten vertegen-
woordigen om hun opgebouwd pen sioen niet in te varen. 
Dat is bij voor beeld voor slapers, pen sioen ge rech tigden of 
deelnemers een veel sterkere zeg gen schap dan het voor-
gestelde hoorrecht. Verenigingen die specifiek als doel 
hebben de belangen van die groepen te behartigen zijn 
beter in staat dan individuen om kennis en ju ri dische actie 
te organiseren. Individuen kunnen via het verenigings-
recht hun invloed op de be sluiten van de verenigingen uit-
oefenen. Het collectief bezwaarrecht is hiermee een zo da-
nige sterke vorm van zeg gen schap over het ‘invaren’ dat 
dit de beschreven onrust (die het gevolg is van het afschaf-
fen van het individueel bezwaarrecht) in belangrijke mate, 
zo niet geheel, kan wegnemen. Bijkomend voordeel voor 
‘de politiek’ is dat daarmee de in de Hoofd lij nen no ti tie en 
het Pen sioen ak koord gedane toezegging van een collectief 
bezwaarrecht wordt nagekomen.

De nadelen komen overeen met die welke zijn genoemd 
bij de handhaving van het individueel bezwaarrecht. In 
aanvulling daarop moet de relevante informatie zowel aan 
het individu als aan de verenigingen worden gericht. De 
informatietaak en zorgplicht richting het individu moet 
hem in staat stellen bewust te be sluiten over al dan niet 
aansluiten bij de vereniging.

5.  Collectiviteitkring of pen sioen be waar der?

In de literatuur is geopperd dat de instelling van een pen-
sioen be waar der voor het on derbrengen van de pen sioen-
aan spra ken en -rechten van bezwaarmakers een goede 
route zou zijn.27 Wij bespreken in deze paragraaf of de 
pen sioen be waar der een (betere) vormgeving kan zijn in 
plaats van de in rich ting van een door ons bepleite collecti-
viteitkring.

5.1  De aard en werking van een pen sioen be waar der
Het verschijnsel van de pen sioen be waar der is geïntrodu-
ceerd bij de Wet introductie pre mie pen sioen in stel lingen.28 
Art. 4:71b Wft verplicht de pre mie pen sioen in stel ling (‘PPI’) 
om de eigendom van het pen sioen ver mo gen over te dra-
gen aan een pen sioen be waar der indien – zoals de memo-
rie van toelichting het verwoordt –: “uit het beleggingsbe-
leid be ho ren de bij dat pen sioen ver mo gen reële ri si co’s 
voortkomen die een onacceptabel besmettingsgevaar voor 
andere pen sioen ver mo gens opleveren.”29 Deze ver plich-
ting betekent dat de PPI het pen sioen ver mo gen niet zelf 
houdt: de overdracht van de eigendom betekent dat de 

27 Zie H. van Meer ten, ‘Invaren: de pen sioen be waar der’, P&P 2021/2.
28 Stb. 2010, 887, zie art. 4:71 on der b en c Wet op het financieel toezicht 

(‘Wft’).
29 Ka mer stuk ken II 2008/09, 31891, 3, p. 42.

pen sioen be waar der rechthebbende wordt op het pen-
sioen ver mo gen. Door overdracht van de eigendom aan de 
pen sioen be waar der is beoogd de kruissubsidiëring ofwel 
het ‘besmettingsri si co’ tegen te gaan ingeval de PPI meer-
dere pen sioen ver mo gens beheert en bij een van deze ver-
mogens een tekort ontstaat.30 Bij im ple men ta tie van Richt-
lijn 2016/2341 be tref fen de de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor be drijfs pen sioen voor zie ning 
(IBPV’s, ook wel aangeduid als IORPS’s) is de overdracht 
van de eigendom van pen sioen ver mo gen aan een pen-
sioen be waar der ook voor pen sioen fondsen mogelijk ge-
maakt in art. 124a Pen sioen wet.31 Art. 33-35 Richtlijn 
2016/2341 geven de mogelijkheid tot aanstelling van een 
pen sioen be waar der met als doel “fi nan ci ë le instrumen-
ten” aan de bewaarder toe te vertrouwen. Voor de be-
waarder in de zin van de Pen sioen wet is aangesloten bij de 
regeling in de Wft voor de PPI. Bij de im ple men ta tie van 
Richtlijn 2016/2341 is de definitie van pen sioen be waar der 
in art. 1:1 als volgt komen te luiden: “rechts per soon die 
belast is met de bewaring van het vermogen van een pre-
mie pen sioen in stel ling of een pen sioen fonds voor zover 
dat voortvloeit uit de uitvoering van pen sioen re ge lingen.” 
Met de pen sioen be waar der moet het pen sioen fonds een 
over een komst inzake het beheer en de bewaring van het 
pen sioen ver mo gen sluiten. Art. 42 Be sluit uitvoering Pen-
sioen wet geeft aan welke on der werpen in ieder geval in 
die over een komst geregeld moeten worden.

5.2  Collectiviteitkring vergeleken met 
pensioenbewaar der

De pen sioen be waar der beoogt blijkens de voorgaande be-
schrijving hetzelfde te bewerkstelligen als ringfencing van 
pen sioen ver mo gens. Door ringfencing van pen sioen ver-
mo gens in verschillende collectiviteitkringen mogelijk te 
maken – door wij zi ging van art. 123 Pen sioen wet – kan 
binnen het pen sioen fonds vermogensscheiding worden 
bewerkstelligd. De rechtsgevolgen daarvan (geen vermo-
gensvermenging of kruissubsidiëring, faillissementsbe-
stendig) komen overeen met de aanstelling van een pen-
sioen be waar der. Als alle pen sioen fondsen – niet alleen de 
algemeen pen sioen fondsen – collectiviteitkringen kunnen 
vormen, is er geen behoefte aan een pen sioen be waar der 
als bedoeld in art. 124a Pen sioen wet. Van Meer ten noemt 
de aanstelling van de pen sioen be waar der dan ook het ‘ul-
tieme ringfencing’ instrument voor pen sioen fondsen die 
intern geen scheidingen tussen pen sioen ver mo gens kun-
nen aanbrengen en daarom een heel goed alternatief voor 
het invaren.32 Indien die scheidingen wel mogelijk zijn, na 
aanpassing van art. 123 Pen sioen wet, is dat ultieme in-
strument derhalve niet nodig. Een formeel verschil is dat 
de aanstelling van de pen sioen be waar der geen wij zi ging 
van de Pen sioen wet vergt, maar dat achten wij een ver-
waarloosbaar punt omdat de Pen sioen wet met de komst 
van de Wet toekomst pen sioenen al op veel on der de len 
aanpassing behoeft. Bo vendien kost het niet veel moeite 
om de collectiviteitkring te introduceren voor alle pen-

30 Zie Nota naar aanleiding van het verslag Ka mer stuk ken II 2009/10, 31891, 
6, p. 18-19.

31 Stb. 2018, 515.
32 H. van Meer ten, ‘Invaren: de pen sioen be waar der’, P&P 2021/2.
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sioen fondsen. Zij is reeds geregeld voor het algemeen 
pen sioen fonds; de wettelijke ‘infrastructuur’ is er reeds.
Dan blijft toch de vraag of een collectiviteitkring met afge-
scheiden vermogen een betere vormgeving is voor de be-
zwaarmakers tegen invaren dan de pen sioen be waar der. 
Wat opvalt is dat de wetgever bij introductie van het alge-
meen pen sioen fonds de ver plich ting om een pen sioen be-
waar der aan te stellen nadrukkelijk heeft afgewezen en in 
plaats daarvan voor de mogelijkheid van ringfencing heeft 
gekozen (art. 123 lid 1 en 3 Pen sioen wet).33 De aanstelling 
van een pen sioen be waar der vergt contractuele afspraken 
met een andere rechts per soon, waarbij on der meer ge-
borgd moet worden dat de pen sioen be waar der zich zal 
houden aan het door het pen sioen fonds voorgeschreven 
beleggingsbeleid. Dit gaat gepaard met – onnodige – extra 
kosten en go ver nan ce problematiek. De collectiviteitkring 
heeft prak tische voordelen boven een pen sioen be waar der 
omdat er bij een collectiviteitkring geen afzon derlijke 
rechts per soon is, geen afzon derlijke go ver nan ce, geen ad-
di tioneel financieel toezicht op de bewaarder en zijn be-
stuurders, geen contracteringskosten, geen eigendoms-
overdracht van het pen sioen ver mo gen, geen ‘termination 
event’ on der beleggingstransacties. Psychologisch heeft de 
pen sioen be waar der een ad di tioneel nadeel voor so ci a le 
partners. Het pen sioen fonds zal niet langer ei ge naar zijn 
van het pen sioen ver mo gen. Dit betekent dat paritaire be-
sturen van pen sioen fondsen hun ‘control’ over het pen-
sioen ver mo gen in belangrijke mate prijsgeven. Hieruit 
blijkt dat de afzon derlijke pen sioen be waar der gepaard 
gaat met zwaarwegende nadelen.34 Bij introductie van het 
algemeen pen sioen fonds werd de optie van een pen sioen-
be waar der afgewezen omdat dat naar de mening van de 
regering ‘belemmerend’ zou werken ‘vanwege het de facto 
creëren van een dubbele boekhouding’.35 Van Meer ten 
pleitte in 2018 vanwege al deze nadelen ook voor het af-
schaffen van de pen sioen be waar der (bij de PPI); hij noem-
de deze ‘overbodig en nadelig’.36 Daar zijn wij het mee 
eens. Dat de pen sioen be waar der overbodig en onnodig is, 
geldt temeer indien alle pen sioen fondsen kunnen ringfen-
cen.37 Het heeft daarom stellig onze voorkeur om de activa 
en passiva, behorend bij de aanspraken en rechten van be-
zwaarmakers, te beheren in collectiviteitkringen en níet in 
een pen sioen be waar der.

33 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel algemeen pen sioen fonds, Ka-
mer stuk ken II 2014/15, 34117, 3, p. 27. Zie over collectiviteitkringen bij het 
algemeen pen sioen fonds uitgebreid C.J. Groffen, R.H. Maatman, A. 
Steneker, ‘Ringfencing, afgescheiden vermogen en het APF’, TPV 2017/19.

34 Zie ook R. Maatman, S. Steneker, Ringfencing van pen sioen ver mo gens, NEA 
Paper 20, Netspar, 2009.

35 Memorie van toelichting bij wetsvoorstel algemeen pen sioen fonds, Ka-
mer stuk ken II 2014/15, 34117, 3, p. 27.

36 S.N. Hooghiemstra, H. van Meer ten, ‘Voortschrijdend inzicht: pleidooi af-
schaffen Pen sioen be waar der voor pre mie pen sioen in stel lingen’, Ren force pu-
blicatie. In zijn publicatie in P&P noemt Van Meer ten geen van deze bezwa-
ren.

37 Zie ook R. Maatman, S. Steneker, Ringfencing binnen het algemeen pen-
sioen fonds (APF) en andere pen sioen uit voer ders, NEA Paper 60, Netspar 
2015.

6.  Tot slot

Het conceptwetsvoorstel Wet toekomst pen sioenen schaft 
het individueel bezwaarrecht bij collectieve interne waar-
de over dracht binnen een pen sioen fonds af om transitie van 
opgebouwd pen sioen mogelijk te maken. Die afschaffing 
kan het maatschappelijk vertrouwen on dermijnen omdat 
zij een recht van pen sioen deel ne mers afneemt. In deze bij-
dra ge hebben wij twee alternatieven ge pre sen teerd voor 
afschaffing van het individueel bezwaarrecht: de individue-
le en de collectieve verenigingsvariant. De door ons aange-
geven routes sluiten aan bij de bestaande wettelijke syste-
matiek. De verdere uitwerking daarvan vergt dat de 
wetgever aan alle pen sioen fondsen de mogelijkheid biedt 
tot het vormen van collectiviteitkringen, zodat pen sioen-
fondsen niet op de pen sioen be waar der zijn aangewezen. 
Het daarvoor vereiste denkwerk is gedaan: de bestaande 
wettelijke regeling van collectiviteitkringen van algemeen 
pen sioen fondsen kan als uitgangspunt dienen.


