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Pensioen

‘Monopoliepositie pensioen-
uitvoerders gerechtvaardigd’

Monique van der 
Poel: “We moeten 
ons niet blind sta-
ren op de verschil-
len tussen jong  
en oud.”

Minder solidariteit
nodig dan eerder 
werd aangenomen

De verplichte deelneming in pensi-
oenregelingen is en blijft het beste 
alternatief voor werknemers. Dat 
concludeert Monique van der Poel 
(Expertisecentrum Pensioenrecht, 
Vrije Universiteit Amsterdam) in 
een onderzoek dat zij deze week 
presenteerde. 

Door Jannie Benedictus

Steeds vaker worden doorsneepremie en 
verplichtstelling aangevallen. Is de ver-
plichte deelneming in pensioenregelin-
gen nog wel houdbaar, nu de solidariteit 
tussen generaties onder druk staat? On-
derzoekster Monique van der Poel kan 
daar na een half jaar grondige juridische 
analyse met een volmondig ‘ja’ op ant-
woorden.

We horen vaak dat de verplichtstelling  
er binnen een paar jaar aangaat. Dat is  
niet zo?
“Ik toets in mijn onderzoek de houd-
baarheid van verplichtgestelde bedrijfs-
takpensioenfondsen en beroepspensi-
oenregelingen aan het Europese   
mededingingsrecht en het vrij verkeer 
van diensten en vestiging. Pensioenuit-
voerders die een verplichtstelling uit-
voeren hebben een monopoliepositie op 
de markt. Toch is dat gerechtvaardigd. 
De verplichtstelling heeft een sociale 
doelstelling. Sociale partners zorgen 
voor regelingen met een solidaire in-
houd. Iedereen neemt deel en voor een 
ieder is de premie hetzelfde, ongeacht 
leeftijd, geslacht of gezondheid. Het 
Hof van Justitie van de Europese Unie 
heeft gezegd dat een hoge mate van so-
lidariteit binnen verplicht gestelde pen-
sioenregelingen de beperking van het 
mededingingsrecht rechtvaardigt. Er 

wordt wel kort door de bocht gesteld dat 
als de solidariteit afneemt, de regeling 
dus niet meer verenigbaar is met het 
mededingingsrecht. Uit mijn onder-
zoek naar deze en latere rechtspraak 
blijkt echter dat veel minder solidariteit 
nodig is binnen collectieve pensioenre-
gelingen dan wordt aangenomen. Ook 
het reële contract voldoet, mits goed 
vormgegeven.”

Wat is dan de minimumgrens?
“Twee vereisten: de werknemerspremie 
mag niet gelijk zijn aan het risico en de 
prestatie niet evenredig met het loon. 
Een  solidaire premie is de eerste eis. Het 
Hof heeft niet gezegd dat het nodig is 
om een doorsneepremie te hanteren. 
Daarnaast moet de regeling voldoende 
andere solidaire elementen bieden. Als 
er bijvoorbeeld een aanspraak op premie-
vrije opbouw tijdens arbeidsongeschikt-
heidspensioen ontstaat, is er sprake van 
solidariteit omdat daar geen extra bijdra-
ge voor hoeft te worden voldaan.”

Op de doorsneepremie wordt regelmatig de 
nodige kritiek geuit. Toch handhaven?
“Zolang je het werknemersdeel van de 
premie koppelt aan de pensioengrondslag 
stijgt de premie met het salaris mee en is 
er geen probleem. En dat wordt ook al 
vaak toegepast. Als de premie voor ieder-
een even hoog is, dan kan de doorsnee-
premie inderdaad onredelijk uitwerken 
als iemand voortijdig de sector verlaat. 
“Maar ik vind dat we ons niet blind moe-
ten staren op de verschillen tussen jong 
en oud. Er zijn meerdere groepen met 
verschillende risico’s, man en vrouw, ge-
zond, niet gezond, laagopgeleid, hoogop-
geleid, arbeidsgeschikt, arbeidsonge-
schikt, enzovoort. Dus je kunt wel zeggen: 
ik ben jong dus ik betaal voor de ouderen, 
maar misschien ben je wel een rokende 
hoogopgeleide vrouw en wordt er ook 
weer voor jou betaald. Uiteindelijk gaat 
het om een sociale doelstelling: namelijk 
een betaalbaar pensioen voor iedereen.”

Kortom, niet aan tornen, aan die verplicht-
stelling?
“Vanuit juridisch oogpunt is het in ieder 
geval niet nodig om het stelsel op z’n kop 
te zetten. En tweede vraag is: kan je een 
beter resultaat halen met een alternatief 
voor de verplichtstelling, met het oog op 
de mededinging? Dus wanneer je de 
concurrentie toelaat. Daar heb ik geen 
bewijzen van gezien. Alternatieven moet 
je wel serieus bekijken en doorrekenen. 

Het gaat er om dat er zo goed mogelijke 
pensioenen worden bereikt.”

En alleen verplichtstelling van de regeling?
“Of dat een goed alternatief is zal moe-
ten blijken uit nader onderzoek. De re-
geling wordt dan, net als bij beroepspen-
sioenregelingen, verplicht gesteld en de 
werkgever kan kiezen waar hij de uitvoe-
ring onderbrengt. Ik zeg werkgever, om-
dat ik die keuze niet bij de werknemer 
neer zou leggen. Die vindt actieve keu-
zes lastig. Dat zie je wel aan het failliet 
van de C-polis. Maar ik vraag me af of het 
er beter van wordt: verschillende uitvoer-
ders per regeling, dan krijg je geheid 
meer kosten en het toezicht zal goed ge-
regeld moeten worden.”

Verzekeraars zullen niet blij zijn met je on-
derzoek. Of...?
“Wij hebben in Nederland nog steeds 
een prima aanvullend pensioenstelsel, 
met kwalitatief goede pensioenen. Over 
die pensioenen waken verzekeraars, 
PPI’s en pensioenfondsen. Ik heb onder-
zocht of de verplicht gestelde pensioen-
regelingen in lijn zijn met de regels van 
het mededingingsrecht en het vrij ver-
keer, omdat daar onduidelijkheid over 
bestond. Ik vind het een heel positieve 
boodschap dat ons pensioenstelsel houd-
baar is voor de toekomst: het is een soci-
aal stelsel en zorgt voor goede pensioe-
nen. Als verzekeraars niet blij zijn met 
die boodschap, dan is dat vanwege het 
commercieel belang dat zij hebben, niet 
vanwege het resultaat dat ermee wordt 
behaald voor de deelnemers.”
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Onderzoek  
Mr. Monique van der Poel is promoven-
dus en advocaat Arbeidsrecht en Pen-
sioenrecht. Zij verrichtte haar onder-
zoek voor het Expertisecentrum 
Pensioenrecht van de Vrije Universiteit  
Amsterdam, met medewerking van 
hoogleraar pensioenrecht en advocaat 
prof. Erik Lutjens. Zij werkt nu aan een 
promotie onderzoek naar solidariteit in 
nieuwe collectieve pensioenproducten.


