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FINANCIEEL

EEn pEnsioEnovErEEnkomst mEt uw wErknEmErs sluitEn

Laat geen steken 
vallen bij het 1-2-3 
Anno 2015 kunt u uw werknemers niet met lege handen laten 

staan als hun arbeidzame leven erop zit. Een beetje werkgever 

sluit dan ook een pensioenovereenkomst met zijn werknemers. 

Dat is de wettelijke term voor de situatie waarin u zich verplicht 

in het pensioen van werknemers te voorzien. Dit kan vrijwillig, 

maar u kunt hiertoe ook verplicht zijn op grond van de Wet ver-

plichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds 2000. 

HHet begrip pensioen omvat iedere perio-
dieke betaling voor levensonderhoud die 
onder voorwaarden tot uitkering komt. 
Die voorwaarde kan het bereiken van 
een bepaalde leeftijd zijn (ouderdoms-
pensioen), maar ook arbeidsongeschikt-
heid (invaliditeitspensioen) of overlijden 
(nabestaandenpensioen). Door de over-
heid ingestelde voorzieningen, zoals de 
AOW, de Anw en de WIA, worden ook 
wel aangeduid als de eerste pijler van 
het pensioenstelsel. De tweede pijler is 
het pensioen dat een relatie heeft met 
arbeid. Naast werknemerspensioenen 
zijn dat ook verplicht gestelde pensi-
oenen voor zelfstandigen. De derde 
pijler is wat iemand zelf opbouwt als 
pensioenvoorziening, bijvoorbeeld 
door middel van een lijfrentepolis.

Pensioenuitvoerder

U mag als werkgever niet zelf de pen-
sioenuitkering voor uw werknemers op 
u nemen, maar bent verplicht die door 
middel van een uitvoeringsovereenkomst 
onder te brengen bij een pensioenuit-
voerder. Het elders onderbrengen van 

de voor pensioen bestemde gelden voor-
komt dat de werknemer met lege han-
den staat in geval van een faillissement 
of onvermogen van de werkgever. Als 
uw bv valt onder een verplicht gesteld 
bedrijfstakpensioenfonds, is dat fonds 
de pensioenuitvoerder. Valt uw bv niet 
onder een verplichtstelling, dan heeft u 
de keuze uit aansluiting bij of het zelf 
instellen van een ondernemingspensi-
oenfonds. Ook kunt u er dan voor kiezen 
het pensioen onder te brengen bij een 
commerciële verzekeraar. De eisen die 
de wetgever en toezichthouders aan 
een (eigen) pensioenfonds stellen, moet 
u overigens niet onderschatten. Het 
aantal ondernemingspensioenfondsen 
in Nederland daalt dan ook al jaren.

Uitvoering

Is er eenmaal een overeenkomst en 
een uitvoerder, dan kan de uitvoering 
van de pensioenovereenkomst van start 
gaan. Daartoe zult u iedere werknemer 
moeten aanmelden bij de pensioen-
uitvoerder. Dat lijkt een open deur en 
ook een trivialiteit, maar het niet aan-

melden kan grote gevolgen hebben. Dit 
blijkt ook uit het praktijkvoorbeeld dat 
u in het kader op deze pagina vindt. 

Informeren

Niet alleen moet u de werknemer 
aanmelden, maar u moet er ook voor 
zorgen dat hij of zij door de pensioen-
uitvoerder binnen drie maanden wordt 
geïnformeerd over de kenmerken van 
de pensioenregeling, de uitvoering van 
de pensioenregeling en over persoon-
lijke omstandigheden die een actie van 
de werknemer kunnen vergen. Daarbij 
moet de werknemer worden gewezen op 
de website van de pensioenuitvoerder 
en de mogelijkheid het pensioenregis-

Vergeet uw werknemer niet 
aan te melden!
Dat het van cruciaal belang is om elke 
werknemer ook daadwerkelijk aan te 
melden bij de pensioenuitvoerder, blijkt 
uit het volgende praktijkvoorbeeld.  
Een assurantiekantoor verzuimde de 
nieuwe directeur aan te melden bij de 
pensioenverzekeraar. Tegen de tijd 
dat de fout werd ontdekt, was de man 
blijvend arbeidsongeschikt geworden. 
De verzekeraar wilde wel alsnog zijn 
ouderdomspensioen verzekeren, maar 
niet de gebruikelijke premievrijstelling 
bij arbeidsongeschiktheid. De werkgever 
werd vervolgens door de rechter veroor-
deeld om de pensioenpremies volledig 
zelf af te storten.
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ter te raadplegen. Voorheen werd de 
werknemer geïnformeerd door middel 
van de zogenaamde startbrief. Deze is 
op grond van de Wet pensioencommu-
nicatie per 1 juli 2015 vervangen door 
het Pensioen 1-2-3. Als de werknemer 
daarmee instemt, kan de informatie over 
het pensioen voortaan ook elektronisch 
verstrekt worden. Krijgt de werknemer 
onvoldoende of onjuiste informatie, dan 
kan dat voor u als dga eveneens conse-
quenties hebben. Als bijvoorbeeld een 
nieuwe werknemer niet wordt geïnfor-
meerd over de mogelijkheid zelf extra 
premiestortingen te doen, kan hij van u 
verlangen dat u het gemiste rendement 
vergoedt, als hij na ontdekking besluit 
met terugwerkende kracht ook van 
deze mogelijkheid gebruik te maken.

Premies

Uw belangrijkste verplichting is het af-
dragen van de verschuldigde premies aan 
de pensioenuitvoerder. Voor de werkne-
mer is dat (behoudens uitzonderingen) 
wezenlijk: zonder premiebetaling geen 
pensioenopbouw en dus ook geen pensi-
oen. Voor u als werkgever geldt dat u pas 
van uw pensioenverplichting bent gekwe-
ten, als de premie volledig is afgedragen. 
Het is dus een misverstand te denken 
dat u bij liquiditeitsproblemen alleen met 
het pensioenfonds te maken heeft. Het 
fonds of de verzekeraar zal doorgaans 
bedingen dat bij wanbetaling evenmin 
pensioenopbouw plaatsvindt. Dat bete-
kent dat ook de werknemer voor zijn ge-
miste pensioenopbouw verhaal zal kun-
nen halen bij de werkgever, uw bv dus. 

Aansprakelijkheid

Valt er bij de bv niets te halen, dan kan 
de werknemer proberen u als bestuurder 
persoonlijk aan te spreken. Normaal 
gesproken is de drempel voor het aanne-
men van persoonlijke aansprakelijkheid 
hoog. De werknemer zal bijvoorbeeld 
moeten aantonen dat u jegens hem ver-
plichtingen bent aangegaan op het mo-
ment dat u wist of moest weten dat u die 
niet zou kunnen nakomen. Groter is uw 
risico op persoonlijke aansprakelijkheid 

als het om het bedrijfstakpensioenfonds 
gaat. Als betalingsonmacht van de bv tij-
dig is gemeld bij het pensioenfonds, kunt 
u toch persoonlijk aansprakelijk zijn voor 
achterstallige premies als aannemelijk is 
dat het niet betalen daarvan te wijten is 
aan uw onbehoorlijk bestuur. 
Betalingsonmacht moet schriftelijk 
worden gemeld bij het pensioenfonds. 
Dit moet gebeuren binnen veertien 
dagen nadat de premie betaald had 
moeten zijn. Wordt deze melding niet 
op de juiste wijze of in het geheel niet 
gedaan (een verzoek om een betalings-
regeling is bijvoorbeeld niet voldoende), 
dan wordt u geconfronteerd met het 
wettelijk vermoeden dat het niet beta-
len van de premie aan u te wijten is. 
In dat geval bent u als bestuurder in 
principe persoonlijk aansprakelijk voor 
de achterstallige pensioenpremies. 

Wijzigingsbeding

Dat de pensioenregeling in slechte tijden 
gaat ‘knellen’, kunt u voorkomen met een 

eenzijdig wijzigingsbeding. Zo’n beding 
moet schriftelijk zijn vastgelegd in de 
pensioenovereenkomst. U kunt er alleen 
gebruik van maken als er een zodanig 
zwaarwichtig belang is van u als werk-
gever, dat het belang van de werknemer 
hiervoor moet wijken. Voordat u tot zo’n 
wijziging besluit, is het verstandig eerst 
overleg te plegen met de werknemers, 
de personeelsvertegenwoordiging of on-
dernemingsraad. Mocht het toch tot een 
rechtszaak komen, dan is de kans dat een 
wijziging op basis van gevoerd overleg in 
stand blijft namelijk een stuk groter als 
u bij de rechter kunt aangeven dat u uw 
werknemers heeft gepolst.  
De weg naar het sluiten van een pen-
sioenovereenkomst met uw werkne-
mers is niet zonder hobbels, maar als 
u de basisregels in dit artikel in acht 
neemt, kunt u straks zelf ook zorge-
loos genieten van uw pensioen!

Aldert van der Bent, advocaat bij Wybenga 
Advocaten, e-mail: vanderbent@wybenga-
advocaten.nl
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