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Dossier 2013/00128

Beslissing van de Reclame C'ode Commissie

in de zaak van : M. Pikaart, voorzitter AW (Alternatief voor Vakbond), te Utrecht,
klager

tegen : Pensioenfederatie, gevestigd te Den Haag, verweerder.

De procedure

Klager heeft bij brief van 3 februari 2013 bezwaar gemaakt tegen de hierna te noemen
uiting.

De klacht is in behandeling genomen op 13 februari 2013.

Verweerder heeft bij brief van 27 februari 2013 verweer gevoerd.

De Reclame Code Commissie (hierna: de Commissie) heeft de klacht behandeld in haar
vergadering van 9 april 2013.
Klager heeft ter vergadering zijn standpunt nader toegelicht.
Namens verweerder is verschenen T. Uçar.

De bestreden reclame-uiting

Het betreft een op de website van verweerder geplaatste folder getiteld:
"Bedrijfstakpensioenfondsen:
ook voor werkgevers beter en goedkoper".
Links onderaan de voorzijde van de folder staat: "Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen" .
Op pagina 3 van de folder staat onder het kopje "De voordelen en nadelen van
bedrijfstakpensioenfondsen voor werkgevers" als voordeel onder meer:
"Met het voldoen van de pensioenpremie heeft u aan uw verplichtingen voldaan. U wordt
niet geconfronteerd met bijstortingen".
De uiting is in kopie aan deze uitspraak gehecht.

De klacht

Door de mededeling aan werkgevers die zijn aangesloten bij een
bedrijfstakpensioenfonds, dat zij niet bang hoeven te zijn voor een bijstorting, brengt de
Pensioenfederatie tot uitdrukking dat het risico van tegenvallende beleggingsresultaten
niet bij de werkgevers ligt. (Vrijwel) alle bedrijfstakpensioenfondsen voeren echter
zogenaamde DB regelingen uit. Dit zijn uitkeringstoezeggingen, waarbij het risico bij de
werkgever ligt. Bij zogenaamde DC regelingen ligt het risico bij de werknemer.

De folder is primair gericht aan werkgevers die reeds bij een bedrijfstakpensioenfonds
zijn aangesloten. Op pagina 2 staat:
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"Misschien vraagt u zich af of aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds wel voordelig
voor u is. En, als u vrijwillig bij een bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten, of u
elders niet beter af bent".
Hieruit blijkt duidelijk dat het reclame betreft: informatie ter aanprijzing van het eigen
product ter voorkoming van weglopende klanten.

•
Op pagina 3 van de folder is als voordeel vermeld:
"Met het voldoen van de pensioenpremie heeft u aan uw verplichtingen voldaan. U wordt
niet geconfronteerd met bijstortingen".
Bij (langdurig) onvoldoende vermogen in het pensioenfonds zijn er twee opties:
Er wordt gekort op de pensioenrechten of er wordt extra bijgestort. Onder verwijzing
naar desbetreffende kamerstukken stelt klager:
"De regering "wil dat de kortingsregel als noodmaatregel fungeert die alleen in uiterste
gevallen ingezet mag worden"". Het op voorhand uitsluiten van bijstortingen is in strijd
met de bedoeling van de wetgever.

In de bestreden uiting wordt het principe van een uitkeringstoezegging geschonden. De
Pensioenfederatie erkent dit impliciet, door in de folder op pagina 3 onder punt 8 te
stellen:
"Bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars moeten beide aan hun financiële
verplichtingen voldoen. De Nederlandse Bank stelt minder zware eisen aan de
hoeveelheid geld die bedrijfstakpensioenfondsen als buffers voor tegenvallers in kas
hebben. Dat ziet u terug in een lagere premie".
In geval van een lagere premie, waarbij geen bijstortverplichting geldt, is de uitkering
aan de deelnemers volledig afhankelijk van de beleggingsopbrengsten. De folder duidt
erop dat het risico van de DB regeling niet bij de werkgevers ligt, en dat er dus sprake is
van een DC regeling.
Op pagina 7 van de folder staat onder punt 6: "Bij een bedrijfstakpensioenfonds weet u
waar u aan toe bent". Dit is precies de kreet die aanbieders van DC-regelingen
gebruiken om deze DC-regelingen aan werkgevers aan te prijzen.

Klager acht de uiting in strijd met de wet, onjuist, oneerlijk en misleidend en wijst in dit
verband op de artikelen 2, 5, 7 en 8 van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

Het verweer

Namens verweerder is onder meer het volgende meegedeeld.
De door klager als reclame aangeduide uiting "Misschien vraagt u zich af of aansluiting
bij een bedrijfstakpensioenfonds wel voordelig voor u is. En, als u vrijwillig bij een
bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten, of u elders niet beter af bent" is geen
(in)directe aanprijzing. Het gaat om louter voorlichtende informatie ten behoeve van
reeds bij pensioenfondsen aangesloten werkgevers en niet om reclame.

Voor de volledigheid reageert verweerder nog inhoudelijk op de klacht en wordt onder
meer het volgende meegedeeld.
Bijstortingsafspraken worden louter overeenkomstrechtelijk door
ondernemingspensioenfondsen gemaakt, en niet door bedrijfstakpensioenfondsen.
Gelet hierop en nu de folder over bedrijfstakpensioenfondsen gaat, mist de klacht
inhoudelijk grondslag.

De mondelinge behandeling
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Partijen hebben hun standpunten nader toegelicht. Op die toelichting zal worden
teruggekomen in het oordeel.

Het oordeel van de Commissie

Naar het oordeel van de Commissie bevat de bestreden folder, die is geplaatst op de
website van verweerder, feitelijke informatie maar houdt deze daarnaast een openbare
aanprijzing in van (de diensten van) bedrijfstakpensioenfondsen. Zo heeft de titel van de
folder:
"Bedrijfstakpensioenfondsen:
ook voor werkgevers beter en goedkoper" reeds een wervend karakter. Voorts acht de
Commissie van belang dat de folder niet alleen is gericht op werkgevers die verplicht zijn
aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds en in zoverre geen keuze hebben, maar
ook op werkgevers die vrijwillig zijn aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. Dit
blijkt uit de tekst op pagina 2 van de folder, waar onder meer staat: "En, als u vrijwillig bij
een bedrijfstakpensioenfonds bent aangesloten, of u elders niet beter af bent".

In deze procedure is de Pensioenfederatie als verweerder aangemerkt, terwijl op de
voorzijde van de folder is vermeld: "Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen".
Ter vergadering is namens de Pensioenfederatie meegedeeld dat de Pensioenfederatie
een vereniging is met drie leden, waaronder de Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen. Gelet hierop en nu de Pensioenfederatie de folder op haar
website heeft geplaatst en niet het verweer heeft gevoerd dat zij ten onrechte als
verweerder is aangemerkt, ziet de Commissie geen aanleiding de "Vereniging van
Bedrijfstakpensioenfondsen" afzonderlijk in de onderhavige procedure te betrekken.

Klager maakt bezwaar tegen de tekst: "Met het voldoen van de pensioenpremie heeft u
aan uw verplichtingen voldaan. U wordt niet geconfronteerd met bijstortingen" op pagina
3 van de folder. Bij deze tekst wordt verwezen naar pagina 7 van de folder. Daar staat
-voor zover hier van belang- onder het kopje "Bijstortverplichtingen niet aan de orde":
"Bij een bedrijfstakpensioenfonds weet u waar u aan toe bent. Jaarlijks wordt de
pensioenpremie vastgesteld. Als u de premie hebt betaald, hebt u aan al uw
verplichtingen voldaan. U kunt als werkgever niet worden geconfronteerd met
bijstortingen in de kas van het bedrijfstakpensioenfonds als het even minder gaat met de
financiële positie van het bedrijfstakpensioenfonds" .

Naar het oordeel van de Commissie heeft verweerder voldoende aannemelijk gemaakt
dat indien men als werkgever is aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds, men niet
kan worden geconfronteerd met "bijstortingen in de kas van het
bedrijfstakpensioenfonds". Klager heeft niet, althans niet voldoende weersproken dat
een verplichting tot bijstorten alleen kan bestaan op basis van een desbetreffende
overeenkomst en dat zodanige overeenkomsten in de praktijk niet door
bedrijfstakpensioenfondsen worden afgesloten, maar alleen door
ondernemingpensioenfondsen.

Ter vergadering heeft klager gewezen op mededelingen van De Nederlandse Bank op
www.toezièht.dnb.nl. met betrekking tot artikel 134 Pensioenwet, namelijk:
"Wel moet het fonds voldoen aan de eisen die artikel 134 Pensioenwet stelt. Dat wil
zeggen dat het aantoont dat alle overige beschikbare sturingsmiddelen, uitgezonderd
het beleggingsbeleid, zijn ingezet om uit tekort te komen. Dit betekent onder meer dat
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een bijstortingsverplichting van de werkgever moet worden uitgewonnen voordat kan
worden gekort".
Deze laatste mededeling impliceert (het bestaan van) een bijstortingsverplichting
waarvan, zo heeft verweerder voldoende aannemelijk gemaakt, bij
bedrijfstakpensioenfondsen geen sprake is. Gelet hierop leidt klagers verwijzing naar
voornoemde mededelingen van De Nederlandse Bank niet tot een ander oordeel.

Voor zover de klacht mede moet worden opgevat in die zin dat in de folder wordt
gesuggereerd dat er bij bedrijfstakpensioenfondsen sprake is van een DC-regeling, en
wel door de tekst:
"Bedrijfstakpensioenfondsen en verzekeraars moeten beide aan hun financiële
verplichtingen voldoen. De Nederlandse Bank stelt minder zware eisen aan de
hoeveelheid geld die bedrijfstakpensioenfondsen als buffers voor tegenvallers in kas
hebben. Dat ziet u terug in een lagere premie"
in combinatie met de afwezigheid van een bijstortingsverplichting, acht de Commissie dit
onderdeel van de klacht ongegrond. Zij overweegt daartoe het volgende.

De Commissie stelt voorop dat in de folder geen aandacht wordt besteed aan de vraag
of een pensioenregeling een "DC" dan wel "een DB regeling" is. Voorts wordt -zoals
hiervoor is overwogen- in de folder niet ten onrechte gesteld dat men niet kan worden
geconfronteerd met "bijstortingen in de kas van het bedrijfstakpensioenfonds". Ten slotte
is ter vergadering namens verweerder onweersproken meegedeeld dat de vraag of een
pensioenregeling een DC- dan wel een DB-regeling betreft, los staat van de vraag of er
sprake is van een verplichting tot bijstorten.

Gelet op het bovenstaande wordt als volgt beslist.

De beslissing

De Commissie wijst de klacht af.

Partijen hebben, voor zover zij in het ongelijk zijn gesteld, de mogelijkheid tegen deze
uitspraak beroep aan te tekenen bij het College van Beroep, onder gelijktijdige storting
van het voor de behandeling van het beroep verschuldigde bedrag.
Het beroepschrift dient binnen 14 dagen na dagtekening van deze beslissing in het bezit
te zijn van het College van Beroep, waarvan het secretariaat gevestigd is te Amsterdam.
Het postadres van het secretariaat is: postbus 75684, 1070 AR Amsterdam.
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