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De vele vormen van het 
verzekeringstechnisch nadeel
Het begrip ‘verzekeringstechnisch nadeel’, kortweg VTN, is in de pensioenwereld een ingebur-
gerd begrip. Het lĳ kt soms wel zo ingeburgerd dat niet meer precies wordt gekeken wat er in 
een concrete situatie nu precies mee wordt bedoeld. In een uitspraak van Rechtbank Amster-
dam kwam dat de werkgever duur te staan. In dit artikel gaan wĳ  in op de verschillende ver-
schĳ ningsvormen van het VTN en op de noodzaak om in contractuele bedingen (de bereke-
ningswĳ ze van) het VTN exact te omschrĳ ven.

uittreden uit de regeling, maakt de individuele pre-
mie in principe niet anders.
Een stijging van de doorsneepremie ten gevolge van 
veranderingen in het deelnemersbestand wordt een 
verzekeringstechnisch nadeel genoemd. Een nadeel 
omdat de achterblijvende populatie een hogere pre-

mie moet gaan betalen door de bestandsverandering. 
Het omgekeerde effect, een daling van de doorsnee-
premie, kan zich overigens net zo goed voordoen bij 
een wijziging van het deelnemersbestand. Dat is dan 
een verzekeringstechnisch voordeel. Maar dit voor-
deel wordt, voor zover wij weten, nooit ten gunste 
van de veroorzaker van het voordeel gebracht.

In wet- en regelgeving bestaat geen defi nitie van VTN. 
Voor wat betreft de pensioenwetgeving wordt de term 
VTN in art. 7, lid 4 van het Vrijstellings- en boetebe-
sluit Wet Bpf 2000 (Vrijstellingsbesluit) genoemd. In 
Bijlage 2 bij dit Vrijstellingsbesluit is alleen een be-
rekeningsmethodiek ten aanzien van het VTN opge-
nomen. Dat is overigens niet een verplicht te hante-
ren berekeningsmethodiek in geval van vrijstelling; 
partijen kunnen een afwijkende berekeningsmetho-
diek overeenkomen. Er kan dus niet gesproken wor-
den van het VTN, in die zin dat er maar één vorm van 
VTN zou kunnen zijn, die ook maar op één manier 
kan worden berekend. Reeds hierom doen partijen 
die afspraken wensen te maken over (de verplichting 
tot betaling van) VTN, er goed aan exact vast te leg-
gen wat ze voor ogen hebben.

Hoewel met de term verzekeringstechnisch nadeel in 
beginsel dus van alles kan worden bedoeld, wordt in 
de praktijk voornamelijk gedoeld op het premie-effect 
dat samenhangt met een wijziging in de leeftijdsop-
bouw, de verhouding mannen-vrouwen en/of de sala-
risopbouw van een deelnemersbestand dat optreedt 
als het ene deelnemersbestand uittreedt uit een ander 
deelnemersbestand. Andere effecten die in beginsel 
ook fi nanciële consequenties kunnen hebben voor een 
pensioenfonds, zoals ‘draagvlakvermindering’, wor-
den in het algemeen niet onder het VTN geschaard.
Genoemd premie-effect doet zich overigens alleen 
voor wanneer een doorsneepremie wordt gehanteerd. 
Dan is de premie immers afhankelijk van de (door-
snee)kenmerken van het collectief. Als daarin veran-
deringen optreden, heeft dat gevolgen voor de door-
sneepremie. Bij een zuiver actuariële premie 
daarentegen is de premie afhankelijk van de indivi-
duele kenmerken van de deelnemer. Of anderen dan 
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Voorbeeld
Jongeren betalen, wanneer een doorsneepremie geldt, 
een te hoge premie en ouderen een te lage premie, al-
thans ten opzichte van de premie die actuarieel gezien 
benodigd zou zijn voor de individuele pensioenop-
bouw. Jongeren betalen zodoende mee aan het pensi-
oen van ouderen; ze zijn solidair. Het deel van de 
(doorsnee)premie die een jongere wel betaalt, maar die 
actuarieel gezien niet benodigd is voor zijn individu-
ele pensioenopbouw, is zijn ‘solidariteitsbijdrage’.
Stel nu eens dat een collectief bestaat uit 2 personen, 
één van 30 jaar en één van 50 jaar. De doorsneepre-
mie voor dit collectief bedraagt 20%, terwijl de (in-
dividuele) actuariële premies 15%, respectievelijk 
25% zouden bedragen. De solidariteitsbijdrage van 
de 30-jarige is dan 5%. Als de 30-jarige vervolgens 
het collectief verlaat, vervalt ook zijn solidariteitsbij-
drage aan het collectief. Dat heeft tot gevolg dat de 
premie voor de achterblijvende 50-jarige moet stijgen 
tot 25% om kostendekkend te blijven. Dit voor de 
achterblijver nadelige gevolg van de uittreding wordt 
het verzekeringstechnisch nadeel genoemd.

De uittreders uit een collectief zijn vaak, op grond 
van een overeenkomst, gehouden tot vergoeding van 
het VTN. De hoogte van de vergoeding wordt meest-
al bepaald door uit te gaan van de fictie dat de uittre-
ders nog een aantal jaren tot het collectief zouden 
hebben behoord en dus ook nog een aantal jaren hun 
solidariteitsbijdrage in de premie zouden voortzet-
ten. Het toekomstige gemis aan solidariteitsbijdrage, 
in 10 jaar aflopend, vormt dan het berekende VTN.
Hiervoor hebben we de meest voorkomende vorm van 
VTN beschreven, te weten die waarbij door uittreding 
een bestandswijziging optreedt ten aanzien van de 
leeftijdsopbouw, de verhouding mannen-vrouwen en/
of de salarisopbouw. Er zijn echter meer vormen 
denkbaar waarbij een VTN optreedt. Zo meteen be-
spreken we er enkele.

 ■ VTN BĲ VRĲSTELLING MOET IN REKENING 
WORDEN GEBRACHT

Een verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds (Bpf) 
kan op grond van art. 7 Vrijstellingsbesluit de voor-
waarde tot het betalen van VTN verbinden aan het op 
verzoek van een werkgever verlenen van een vrijstel-
ling in verband met groepsvorming (art. 3, lid 1), een 
eigen cao (art. 4), onvoldoende beleggingsrendement 
(art. 5, lid 1) of om andere redenen (vrijwillige vrij-
stelling, art. 6). Naar onze mening is het echter ver-
dedigbaar dat een verplichtgesteld Bpf op grond van 

art. 105, lid 2 PW (evenwichtige belangenbehartiging) 
een optredend VTN in rekening moet brengen bij het 
verlenen van vrijstelling. Dit al dan niet via de lijn 
van de beginselen van behoorlijk bestuur die het Bpf 
op grond van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 
in acht moet nemen in het kader van het verlenen van 
vrijstelling. Dat het Bpf gehouden zal zijn om het VTN 
in rekening te brengen, klemt temeer nu art. 105, lid 
2 PW niet ziet op de behartiging van de belangen van 
de uittredende werkgever, maar alleen van die van de 
(gewezen) deelnemers en werkgevers die betrokken 
blijven bij het Bpf.

 ■ VTN DOOR TOETREDING
Ook door toetreding kan een VTN optreden. Als bij-
voorbeeld de gemiddelde leeftijd van een toetreden-
de groep hoger is dan die van de zittende populatie, 
zal de doorsneepremie omhoog moeten. De gemid-
delde leeftijd ligt na de toetreding immers hoger dan 
vóór de toetreding. Hierbij dient nog te worden be-
dacht dat een toetreding niet alleen plaatsvindt bij 
een vrijwillige aansluiting van een werkgever. Het 
kan ook tijdens de periode van aansluiting plaatsvin-
den, bijvoorbeeld doordat de werkgever een andere 
werkgever overneemt en diens werknemers op grond 
van overgang van onderneming bij hem in dienst tre-
den. Dat door toetreding een VTN optreedt, wil ove-
rigens niet zeggen dat de toetredende groep dan ook 
VTN is verschuldigd. Dat is pas het geval als partijen 
dat zijn overeengekomen.

Verder is in dit verband van belang dat bij een ver-
plichte toetreding tot een (verplichtgesteld) bedrijfs-
takpensioenfonds – dus op basis van verplichtstel-
ling – er weliswaar een VTN kan optreden, maar dat 
die niet kan worden gevorderd door het Bpf. De toe-
treding geschiedt in dat geval immers van rechtswe-
ge, waarbij het Bpf verplicht is de toetreders te accep-
teren zonder nader te stellen voorwaarden.1 Noblesse 
oblige dus.
De vraag dringt zich dan wel op of het Bpf in zijn uit-
voeringsreglement kan bepalen dat een verplichte toe-
treder een eventueel optredend VTN is verschuldigd. 
Op grond van art. 4 Wet Bpf 2000 zouden de deelne-
mers of de werkgever het uitvoeringsreglement en de 
daarop gebaseerde besluiten, zoals het opleggen van 
de heffing, moeten naleven. Wij zijn echter van me-
ning dat een dergelijke bepaling in strijd is met het uit-
gangspunt dat het Bpf een acceptatieplicht heeft. De 
solidariteit binnen de bedrijfstak waarin de verplicht-
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stelling geldt, werkt niet alleen voor de zittende popu-
latie, maar ook voor een nieuwe populatie. In dit ge-
val profiteert de nieuwe populatie van de solidariteit.

 ■ VTN IN VERBAND MET COLLECTIEVE  
WAARDEOVERDRACHT

Bij een collectieve waardeoverdracht kan er eveneens 
een VTN optreden. Het VTN heeft dan echter geen be-
trekking op de toekomstige te betalen (doorsnee)pre-
mie, maar op de actuariële grondslagen op basis waar-
van de voorziening pensioenverplichtingen wordt 
bepaald. Bij een collectieve waardeoverdracht worden 
de pensioenaanspraken en -rechten van het ene naar 
het andere pensioenfonds overgedragen. Door deze 
waardeoverdracht verhuizen evenwel niet alleen de 
aanspraken en rechten, maar ook de eigenaren daar-
van: de (gewezen) deelnemers en gepensioneerden.
Als nu de samenstelling van de overkomende (gewe-
zen) deelnemers en gepensioneerden afwijkt van het 
deelnemersbestand van het ontvangende pensioen-
fonds, dient dit fonds zijn grondslagen aan te passen 
aan het nieuw gevormde deelnemersbestand. Het 
fonds is immers één financieel geheel. Als dat ertoe 
leidt dat het ‘zwaardere’ grondslagen moet gaan han-
teren, is dat nadelig voor de zittende populatie. ‘Zwaar-
dere’ grondslagen betekent dat het pensioenfonds meer 
moet reserveren om ook in de toekomst de pensioenen 
te kunnen blijven uitkeren. Daarnaast kan een wijzi-
ging van de samenstelling van het deelnemersbestand 
invloed hebben op de hoogte van de indexatie. Het 
VTN kan in deze situatie worden gecompenseerd door 
het overdragende pensioenfonds – en/of de betrokken 
werkgever(s) – een bijdrage te laten betalen ter groot-
te van het effect op de grondslagen.
Dit uitgangspunt wordt ook door DNB gehanteerd in 
de Q&A van 16 september 2013, waarin wordt voor-
geschreven dat de overdrachtswaarde in beginsel 
moet worden gewaardeerd tegen de grondslagen in-
zake overlijden, arbeidsongeschiktheid en levensver-
wachting van het ontvangende fonds, waarbij reke-
ning wordt gehouden met eventuele verschillen in 
ervaringssterfte.2

 ■ CONTRACTUELE BEPALING INZAKE VERZEKE-
RINGSTECHNISCH NADEEL

In de in de inleiding genoemde uitspraak van Recht-
bank Amsterdam heeft het ontbreken van een defi-
nitie van VTN geleid tot een forse betaling door de 
werkgever aan een niet-verplichtgesteld bedrijfstak-
pensioenfonds, in de vorm van een VTN als gevolg 
van uittreding van een groep werknemers uit dit 
fonds.3 Op basis van de uitvoeringsovereenkomst was 
de aanwezigheid van VTN vastgesteld door de actu-
aris van het pensioenfonds. Volgens de rechter kon 
de actuaris op grond van de contractuele bepaling – 
en derhalve niet op grond van het Vrijstellingsbe sluit 
– invulling geven aan de berekeningswijze van het 
verzekeringstechnisch nadeel. Extra pijnlijk voor de 
werkgever was het feit dat in deze zaak het ‘echte’ 
VTN, dat wil zeggen op grond van de berekenings-
wijze volgens het Vrijstellingsbesluit, een ‘verzeke-
ringstechnisch voordeel’ was geweest. De betrokken 

werkgever heeft wellicht te makkelijk aangenomen 
dat het VTN volgens de rekenregels uit bijlage 2 bij 
het Vrijstellingsbesluit zou worden vastgesteld. In 
gevallen als deze is het daarom zeer aan te bevelen 
om in de overeenkomst een verwijzing naar (bijlage 
2 van) het Vrijstellingsbesluit, dan wel een andere 
gewenste berekeningswijze op te nemen.

 ■ TOT SLOT
In het kader van vrijstelling met betrekking tot ver-
plichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is VTN, en 
met name de berekeningswijze ervan, duidelijk vast-
gelegd. In alle andere situaties en in geval van niet-
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen is het 
noodzakelijk om in overeenkomsten expliciet op te 
nemen wat onder VTN wordt verstaan en hoe dit 
moet worden berekend, al dan niet onder verwijzing 
naar (bijlage 2 bij) het Vrijstellingsbesluit. 

1   TK 1999-2000, 27 073, nr. 6, pag. 7.
2   http://www.toezicht.dnb.nl/3/50-228854.jsp
3   Rechtbank Amsterdam 16 januari 2013, LJN: BZ8597, 

PJ 2013/94.
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