
B U S I N E S S  |  N U M M E R  4  |  o k t o B E R  2 0 1 3 3

 

Advies

Wij staan aan de vooravond van een 
aantal wetswijzigingen op pensioen-
gebied. Per 1 januari 2014 worden de 
mogelijkheden voor fiscaal gefacili-
teerde pensioenopbouw gewijzigd en 
naar verwachting per 1 januari 2015 
nogmaals. Het wetsvoorstel hiertoe is 
nu in behandeling bij de Eerste 
Kamer.  Uitgangspunt van het wets-
voorstel is een nog verdere inperking 
van de jaarlijkse pensioenopbouw en 
een aftopping van het pensioenge-
vend inkomen. De wijzigingen zullen 
ook van toepassing zijn op het  
pensioen van de DGA.

Met ingang van 2014 wordt de ‘stan-
daard’ pensioenrichtleeftijd 67 jaar en 
gekoppeld aan de levensverwachting 
(dit in tegenstelling tot de AOW-
leeftijd, die geleidelijk wordt ver-
hoogd naar 67 jaar). Bovendien wordt 
het pensioenopbouwpercentage ver-
laagd. Een pensioenrichtleeftijd onder 
de 67 jaar blijft mogelijk, maar dan in 
combinatie met een nog lager opbouw- 
percentage. 

Te overwegen is om de pensioenregeling in 2013 zodanig 
aan te passen dat deze in 2014 niet nogmaals aangepast 
hoeft te worden. Dit is uiteraard alleen van belang voor 
werkgevers die in overleg met werknemers (vertegenwoor-
digers) zelf de inhoud van de pensioenregeling kunnen 
invullen. En dus niet voor werkgevers (en werknemers) die 
verplicht zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. 

Instemming bij het wijzigen van een pensioenregeling
Naast aanpassing van de pensioenregeling, moet ook een 
keuze worden gemaakt met betrekking tot de reeds opge-
bouwde pensioenaanspraken. Deze aanspraken kunnen op 
leeftijd 65 jaar blijven staan of worden omgezet naar leeftijd 
67 jaar. Als gevolg van de wijziging van de fiscale kaders 
zullen veel pensioenregelingen gewijzigd moeten worden.  
Wijziging kan met instemming van de werknemers, in het 
geval de pensioenregeling bij CAO wordt gewijzigd, zon-

der instemming van de werknemers. 
Of eenzijdig door de werkgever, 
indien er een wijzigingsbeding in het 
pensioenreglement is opgenomen en 
er sprake is van een ‘zwaarwegend 
belang’ om te wijzigen. Een werkne-
mer zal van zijn instemmingbevoegd-
heid overigens een redelijk gebruik 
moeten maken. Het weigeren van in-
stemming kan onder omstandigheden 
genegeerd worden. 

Een thans arbeidsongeschikte werk-
nemer met premievrijstelling is niet 
per definitie gebonden aan de gewij-
zigde pensioenregeling, ondanks een 
eventuele fiscale bovenmatigheid van 
de oorspronkelijke regeling. In het 
verleden, in het kader van de afschaf-
fing van de VUT-regelingen, heeft de 
minister van Financiën hiertoe beslo-
ten. Dit is een belangrijk punt van 
aandacht bij een wijziging. 

In de jurisprudentie wordt een wijzi-
ging van het fiscale kader voor pensi-
oenregelingen, waardoor de regeling 

niet langer binnen die kaders blijft, regelmatig gezien als 
een ‘voldoende zwaarwegende omstandigheid’ om de 
regeling te wijzigen. Deze beoordeling hangt echter altijd 
af van de concrete omstandigheden van het geval. 

Uitbreiding bevoegdheid OR bij wijziging pensioenregeling
Een ondernemingsraad (OR) heeft al vele jaren een wettelijk 
instemmingsrecht bij het wijzigen van een verzekerde pensi-
oenregeling. Sinds 1 augustus 2013 heeft de OR ook een 
instemmingsrecht bij het vaststellen of intrekken van een pen-
sioenregeling die wordt ondergebracht bij een pensioenfonds, 
niet zijnde een verplicht bedrijfstakpensioenfonds. Een instem-
ming van de OR met de wijziging van de regeling wordt overi-
gens gezien als een zwaarwegend belang in het kader van de 
hierboven beschreven eenzijdige wijziging.  

Het wijzigen van een pensioenregeling vereist dus zorgvul-
dig handelen om claims van werknemers te voorkomen.

Verlaging van 
pensioenopbouw

mr. G.R. (Ruud) derksen 
Advocaat Pensioenrecht

 KienhuisHoving
advocaten en notarissen

column


