
Beroep tegen beslissing van de Reclame Code Commissie in dossier 2013/000128

Utrecht, 6 mei 2013
Geachte leden van de Reclame Code Commissie,

•

De Reclame Code Commissie stelt dat "niet ten onrechte" wordt gesteld dat er bij
bedrijfstakpensioenfondsen geen bijstortingsverplichting geldt. Dat is in zoverre correct, dat er
inderdaad geen wettelijke verplichting bestaat om bij te storten. Bijstortingen - in de vorm van een
geldstorting van de werkgever - zijn altijd gebaseerd op afspraken tussen de sociale partners, net als
de pensioentoezegging zelf. Doordat de Pensioenfederatie stelt dat werkgevers aangesloten bij
bedrijfstakpensioenfondsen in geen geval te maken kunnen krijgen met bijstortingen, is dat
wettelijk gezien wellicht juist (in de zin van geen directe wettelijke verplichting), maar omdat ze
wel degelijk te maken kunnen krijgen met bijstortingen in één of andere vorm, zijn de aanprijzingen
in de folder desalniettemin misleidend.
Dat pensioenfondsen "meer geld in kas dan ooit" hebben, was feitelijk gezien een juiste bewering
van de Pensioenfederatie (althans voor veel pensioenfondsen), maar wel misleidend. Dat overigens
terzijde.

Het pensioenfonds moet voldoen aan de verplichtingen van een DB regeling - die het richting de
werknemer communiceert te hebben - bijvoorbeeld middels een bijstortingsverplichting. Waar die
verplichting om die toezegging na te komen ook op gebaseerd is of hoe die ook wordt
vormgegeven, de verplichting van de werkgever om toezeggingen na te komen is cruciaal voor het
onderscheid tussen DB en DC.
Bijstortingsverplichtingen bestaan op vele manieren. Zo kan ook door een premieverhoging de
werkgever gedwongen worden "bij te storten".
Op korten van DB rechten (minder pensioengeld uitkeren dan beloofd) kan pas worden overgegaan

.als a) er bijgestort is door de werkgever (op wat voor manier dan ook) ofb) dat er op geen enkele
"manier bijgestort kan worden. Korten is immers een ultimum remedium, een laatste redmiddel, zo
stelt de Pensioenwet (artikel 134) en DNB! Dat maakt de regeling tot een DB regeling en geen DC
regeling.
Bij een DC-regeling komt men aan bijstorten nooit en in geen enkel geval toe. Er is immers geen
toezegging gedaan. Alleen de premie hoogte staat vast (de:fined contribution). Werkgevers weten bij
DC-regelingen waar zij aan toe zijn.
Ondernemingspensioenfondsen werken vaak met cash bijstortverplichtingen. De Pensioenfederatie
stelt dat de bijstortingsverplichting alleen bij ondernemingspensioenfondsen geldt, en niet bij
bedrijfstakpensioenfondsen: 'bijstortafspraken worden louter overeenkomstrechtelijk door
ondernemingspensioenfondsen gemaakt, en niet door bedrijfstakpensioenfondsen. '
Dit is misleidend omdat de Pensioenfederatie hiervoor geen bewijs aandraagt, omdat het niet juist
is, en belangrijker, omdat het niet is waar het in deze zaak om gaat.

1. De Pensioenfederatie zal voor een dergelijke bewering, namelijk dat werkgevers aangesloten bij
een bedrijfstakpensioenfonds nooit bijstorten, bewijzen moeten aanleveren. De Pensioenfederatie
stelt iets en bij haar ligt de bewijslast.
Ter informatie: ik heb direct na de uitspraak van de Reclame Code Commissie via Twitter zo'n 5, 6
van de bedrijfsfukpensioenfondsen grote en gevraagd of er zulke toezeggingen ('werkgever, u hoeft
nooit bij te storten') zijn, en geen enkele reactie mogen ontvangen. Doorgaans reageren de op
Twitter actieve woordhouders van de bedrijfstakpensioenfondsen zeer voortvarend op vragen.

2. De uitspraak van de Pensioenfederatie is onjuist. Er wordt wel degelijk bijgestort, ook door
bedrijfstakpensioenfondsen.
Ter informatie: het kan gaan om behoorlijke bedragen, zowel bij ondememings- als bij
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bedrijfstakpensioenfondsen. Het Robeco Pensioenfonds meldt': 'De kostendekkende premie .
bedraagt in 2011 ongeveer 35% en stijgt in 2012 naar ongeveer 48%. '. Dit heeft helemaal niets te
maken met het feit dat dit een ondernemingspensioenfonds is. Het zou ook bij' een
bedrijfstakpensioenfonds kunnen gebeuren. Het gaat alleen maar om de hoogte van de
kostendekkende premie, zoals die voortvloeit uit de pensioenregeling en externe zaken, zoals de
marktrente, de stijging van de levensverwachting etc.
NRC melde: 'Het Pensioenfonds voor de Woningcorporaties, dat eind 2002 een aanzienlijk tekort
had, is mede dankzij een extra eenmalige storting van de werkgevers vorigjaar uit de gevarenzone
gekomen. r

Een ander voorbeeld van een bedrijfstakpensioenfonds dat bijstort is het KPN Pensioenfonds.
Vroeger heette dit het KPN Bedrijfspensioenfonds (de oude term voor bedrijfstakpensioenfonds ) en
was het formeel het bedrijfstakpensioenfonds van de Telecomsector. Tot circa 2003 wordt die sector
gedomineerd door KPN. Daarna stoot KPN veel onderdelen af (en daarmee veel personeel': van
32.731 personen in 2003 naar 24. 974 in 2004) en wordt de markt geliberaliseerd. Als gevolg
daarvan verandert het pensioenfonds van een bedrijfstakpensioenfonds in een
ondememingspensioenfonds'.
Echter, ook in de jaren 2002 en 2003, toen het nog een bedrijfstakpensioenfonds was, meldt het
Jaarverslag dat er werd bijgestort': 'Bijstortingsverplichting' (!) van 45,6 respectievelijk 14,2
miljoen. Een eenmalige toename van het premievolume met 47 % respectievelijk 13 %.
APB meldt in het Herstelplan" dat er een 'herstelopslag' van 3 %-punt is vastgesteld voor de duur
van tenminste vijf jaar. Overigens: het begrip 'herstelopslag' komt in de wet niet voor, evenmin als
de bijstortverplichting. Niettemin is hier sprake van een herstelopslag.
Het gaat om € 0,9 miljard opslag op een premievolume van € 6,3 miljard: een toename van 14 %
per jaar. Hoewel het woord bijstortverplichting hier niet wordt gebruikt, is de toename van de
premie hoger dan de 'bijstortverplichting' bij KPN Pensioenfonds in 2009. En bovendien is het bij
ABP voor tenminste vijf jaar.
Kunnen we dan zeggen dat de werkgever precies weet waar hij aan toe is, zoals de folder van de
Pensioenfederatie ons wil doen geloven? Nee, de premie kan per jaar met tientallen procenten
verhoogd worden. Dit staat in sterk contrast met een De regeling. Dan wordt de premie eenmaal
vastgesteld, en onafhankelijk van welke externe ontwikkeling ook, de pensioenuitvoerder kan nooit
en te nimmer aankloppen bij de werkgever om extra betalingen in welke vorm dan ook.
Juist doordat pensioenuitvoerders bij de werkgever kunnen aankloppen in tijden van nood, kan ook
het omgekeerde gebeuren bij een bedrijfstakpensioenfonds. Het meest bekend is het 'afromen' van
de ABP miljarden door de werkgever, het Rijk.

3. Het gaat er, in tegenstelling tot wat de Pensioenfederatie beweert, niet om of er afspraken op
papier staan.
Nogmaals zij opgemerkt dat een geen ex ante bijstortingsverplichting bestaatNiet-bij-een
bedrijfstakpensioenfonds en niet bij een ondernemingspensioenfonds. Die berust-eventueel altijtfop- .~
afspraken. Pensioenfondsen met DB-regelingen moeten op grond van de Pensioenwet voldoen aan
hun DB- verplichtingen. Dat kan op vele manieren gebeuren. Dat maakt de regeling tot een DB
regeling! Bijstorten is slechts één van de instrumenten. Als alle instrumenten zijn uitgeput, dan gaat
men tot korten over. Zoals de Pensioenwet in artikel 134 stelt: "Een pensioerifonds kan verworven
pensioenaanspraken en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien (. ..) alle overige
beschikbare sturingsmiddelen. zijn ingezet"
Het zou kunnen dat de uitkomst van een gesprek tussen een bedrijfstakpensioenfonds en de
werkgevers luidt: we doen toch een bij storting, al dan niet in de vorm van een premieverhoging. Het

1 Jaarverslag Robeco Pensioenfonds 2011, pagina 19. Bijlage l.
2 Acht fondsen kampen nog met tekort, NRC 4 februari 2004. Bijlage 2.
3 Jaarverslag KPN Pensioenfonds 2004, pagina 5. Bijlage 3.
4 Jaarverslag KPN Pensioenfonds 2004, pagina 10. Bijlage 4.
5 Jaarverslag KPN Pensioenfonds 2004, pagina 5. Bijlage 3.
6 HerstelplanABP, 18 juni 2009, pagina's 9 en 10. Bijlage 5.



zou ook goed kunnen dat de uitkomst van een gesprek tussen bedrijfstakpensioenfonds en _
werkgevers luidt: er wordt niet in cash bijgestort. Dat zou zo kunnen zijn als het economisch tij dat
niet toelaat. Of dat de sector zelf op het punt staat "uit te sterven", denk aan de kolenmijnen of de
textielindustrie. Maar dan is dat laatste sturingsmiddel, een gesprek met de sponsoren, wel
aantoonbaar ingezet, en kan er daarna eventueel tot korting worden overgegaan. Waarbij het DB-
karakter van de regeling overeind blijft. (Overigens is het gesprek wettelijk niet nodig: het
bedrijfstakpensioenfonds stelt zelfstandig de premie vast. )
Een werkgever weet bij een DB-regeling dus niet waar hij aan toe is, zoals in de folder ten onrechte
wordt gesteld. De premie die hij moet afdragen staat niet vast, in tegenstelling tot pij een DC-
regeling, en kan van jaar op jaar heel sterk verschillen. Soms wordt daar de term bij storting aan
gegeven (ook bij bedrijfstakpensioenfondsen), soms niet. Voor de werkgever maakt dat niet uit.

De conclusie luidt dat de reclame van de Pensioenfederatie indirect in strijd is met de wet, onjuist,
misleidend en oneerlijk is. Ik roep de Reclame Code Commissie op de Pensioenfederatie hierop aan
te spreken.

Martin Pikaart
voorzitter Alternatief voor Vakbond


