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Vrijwillige aansluiting bij Bpf: 

 zorgvuldigheid geboden
De vergrĳ zing zet pensioenfondsen onder druk. Hun dekkingsgraden zĳ n bĳ na dagelĳ ks in het 

nieuws. Er zĳ n echter nog andere indicatoren die veel minder aandacht krĳ gen, maar minstens 

zo belangrĳ k zĳ n voor het totaalplaatje van de fi nanciële weerbaarheid van een pensioenfonds. 

Hoewel minder zichtbaar, ontgaan ze met name de bedrĳ fstakpensioenfondsen vanzelfspre-

kend niet. Ze leiden ertoe dat sommige van die fondsen hun werkingssfeer uitbreiden om meer 

actieve deelnemers te kunnen werven en zo te voorkomen dat een steeds grotere groep inactie-

ven en gepensioneerden een hypotheek legt op de pensioenvoorziening. Dat moet echter wel 

zorgvuldig gebeuren.

geveer 72% van de totale voorziening van alle pensi-
oenfondsen in Nederland.1 De ontwikkelingen op 
macroniveau zijn derhalve een goede indicator voor 
bedrijfstakpensioenfondsen.

Gemiddelde leeftijd deelnemers stijgt
Dat de gemiddelde leeftijd van de (beroeps)bevolking 
gestaag stijgt, mag geen verrassing zijn. Ook de gemid-
delde leeftijd van deelnemersbestanden van pensioen-
fondsen stijgt. Voor oudere deelnemers is een hogere 
pensioenpremie benodigd om dezelfde pensioenaan-
spraak in te kopen. Bij een pensioenfonds met een hoge 
gemiddelde leeftijd is de (doorsnee)pensioenpremie der-
halve hoger dan bij een fonds waar die leeftijd lager ligt, 
uiteraard uitgaande van een gelijkwaardige regeling. 
Daarnaast zorgt een hogere gemiddelde leeftijd voor een 
kortere gemiddelde looptijd van de verplichtingen (du-
ration) van het fonds. Door de navenant kortere beleg-
gingshorizon kan minder risicovol worden belegd, met 
als gevolg een lager verwacht rendement, alsmede min-
der herstelkracht in geval van een reservetekort.2

Aantal actieven daalt ten opzichte van inactieven
Het totaal aantal deelnemers aan pensioenregelingen 
bij pensioenfondsen stijgt nog steeds. Er zijn echter 
steeds meer inactieve en gepensioneerde deelnemers 
ten opzichte van een bijna gelijkblijvend aantal actie-
ve deelnemers. Tussen 2000 en 2010 steeg het aantal 
actieve deelnemers met ongeveer 8% (van 5,4 naar 5,9 
miljoen), terwijl het aantal inactieven en gepensioneer-
den in deze periode steeg met 35% (van 8,6 naar 11,6 
miljoen).3 Dit heeft tot gevolg dat een premieverhoging 
steeds minder een effectief instrument is om bij te dra-
gen aan herstel als een fonds in zwaar weer verkeert of 
met een stijgende levensverwachting wordt geconfron-

 ■ ONTWIKKELINGEN BĲ  (BEDRĲ FSTAK)PENSI-
OENFONDSEN

In dit artikel richten we ons in het bijzonder op de ont-
wikkelingen bij bedrijfstakpensioenfondsen. Specifi ek 
voor deze fondsen publiceert DNB echter pas sinds 
2007 data over bestandssamenstelling en fi nanciële si-
tuatie. Voor het herkennen van een duidelijke trend is 
dit een korte referentieperiode. We baseren ons daar-
om op de totaalcijfers voor alle pensioenfondsen, in-
clusief ondernemings- en beroepspensioenfondsen, 
die DNB al langer publiceert. In 2010 bedroeg de pen-
sioenvoorziening van bedrijfstakpensioenfondsen on-
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teerd. De premie wordt immers opgebracht door de 
groep actieve deelnemers, die verhoudingsgewijs steeds 
kleiner wordt. Daarbij komt dat de pensioenpremie vol-
gens velen een maximum heeft bereikt en niet verder 
kan stijgen. Onder andere de commissie-Frijns consta-
teert in haar rapport dat pensioenfondsen door ontgroe-
ning en vergrijzing steeds kwetsbaarder worden.4

De verhouding tussen het aantal actieve deelnemers 
en het aantal inactieven en gepensioneerden zegt iets 
over de financiële weerbaarheid en de herstelkracht 
van het desbetreffende pensioenfonds. Het aandeel 
van deze twee groepen in de totale pensioenvoorzie-
ning zegt echter nog meer. Hoe groter dit aandeel is, 
des te meer rendement of (herstel)premie er nodig is 
voor het in stand houden van de aanspraken van in-
actieve en gepensioneerde deelnemers.

Er zĳn steeds meer inactieve en 
gepensioneerde deelnemers ten 
opzichte van een bĳna gelĳkblĳ-
vend aantal actieve deelnemers

Het is daarom nuttig om het aandeel van actieven en 
gepensioneerden in de voorziening van het fonds te 
kennen. DNB publiceert hier op macroniveau geen 
cijfers over, maar een aantal grote bedrijfstakpensi-
oenfondsen neemt dergelijke cijfers wel op in het jaar-
verslag. Voorschriften omtrent publicatie van deze ge-
gevens ontbreken, terwijl dit belangrijke informatie 
is. De volgende tabel bevat een aantal kerncijfers over 
het jaar 2010 van vier bestaande bedrijfstakpensioen-
fondsen, door ons willekeurig gedefinieerd.

De cijfers laten zien dat er grote verschillen zijn tus-
sen bedrijfstakpensioenfondsen onderling. Uit de 
bovenste twee rijen valt overigens op te maken dat 
actieve deelnemers een groter aandeel in de voor-
ziening hebben dan het deel dat ze vertegenwoor-
digen in het totale deelnemersbestand. Voor een 
goede indruk van de situatie van het pensioenfonds 
is de tweede rij het meest relevant. Bij drie van de 
vier fondsen blijkt het aandeel van actieven in de 
voorziening minder dan de helft te zijn. Als de pre-
mie, zoals bij Bpf 1, eveneens relatief laag is ten op-
zichte van de voorziening van het fonds, kunnen de 
opgebouwde pensioenaanspraken in geval van te-
genvallers zelfs bij een forse herstelpremie niet in 
stand blijven. Bij Bpf 4 is de situatie een stuk gun-
stiger.

Versobering pensioenregelingen
Door vergrijzing, stijging van de levensverwachting 
en een structureel lage rente steeg de kostendekken-
de premie voor pensioenfondsen aanzienlijk. In veel 
gevallen vertaalde dit zich niet alleen in feitelijk 
hogere pensioenpremies, maar ook in een lager op-
bouwpercentage voor ouderdoms- en partnerpensi-
oen. In 2010 had 64,5% van de deelnemers aan re-
gelingen van de Nederlandse pensioenfondsen een 
jaarlijkse opbouw voor ouderdomspensioen tussen 
de 2 en 2,25% middelloon.5 In 2011 was dit nog 
maar 40,9% en was het aantal deelnemers met een 
opbouw tussen de 1,75 en 2% middelloon gestegen 
van 7,5 naar 29,7%.
Het opbouwpercentage is dus bij veel fondsen ge-
daald en zal nog verder dalen. Enerzijds wordt dit 
veroorzaakt door de nog steeds lage rente, de slech-
te financiële situatie waarin pensioenfondsen ver-
keren en de wens van werkgevers de pensioenpre-
mie te maximeren. Anderzijds wordt de verlaging 
van de pensioenopbouw ingegeven door de aanpas-
sing van de fiscale wetgeving (inperking Witteveen-
kader).6 Vanaf 2014 mag in een middelloonregeling 
jaarlijks niet meer 2,25% ingaand op 65 jaar wor-
den opgebouwd, maar slechts 2,15% ingaand op 67 
jaar. Voor een fiscaal maximale middelloonregeling 
betekent dit een daling van het opbouwpercentage 
met circa 18%.7

Een verdere versobering van de pensioenregeling be-
tekent dat actieve deelnemers steeds minder pensi-
oenaanspraken opbouwen. Het deel van de voorzie-
ning pensioenverplichting dat ziet op aanspraken 
voor actieve deelnemers zal de komende jaren der-
halve verder afnemen ten opzichte van het deel voor 
inactieven en gepensioneerden, hetgeen de financië-
le weerbaarheid van een bedrijfstakpensioenfonds 
niet ten goede zal komen.

Bpf 1 Bpf 2 Bpf 3 Bpf 4 

aantal actieve deelnemers t.o.v. totaal 22,0% 32,6% 25,7% 53,8%

voorziening actieve deelnemers in VPV 35,8% 45,7% 44,0% 62,8%

feitelĳke premie t.o.v. technische voorziening 3,6% 5,0% 5,7% 5,6%

1 DNB Statistics, tabel t8.3ny.
2 Pensioenfondsen dienen te beleggen volgens de pru-

dent person regel. Art. 13, lid 2 Besluit FTK stelt: 
‘Waarden die ter dekking van de technische voorzie-
ning worden aangehouden, worden belegd op een 
wijze die strookt met de aard en de duur van de ver-
wachte toekomstige pensioenuitkeringen.’

3 DNB Statistics, tabel t8.6ny.
4 Commissie-Frijns, Pensioen: ‘Onzekere zekerheid’, 19 

januari 2010.
5 DNB Statistics, tabel t8.13ny.
6 Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd, Staats-

blad 2012 328, 12 juli 2012.
7 Belastingdienstpensioensite.nl V&A 12-004: 2,15% 

opbouw in een middelloonregeling ingaand op 67 jaar 
komt overeen met 1,84% opbouw ingaand op 65 jaar. 
Het opbouwpercentage daalt derhalve effectief met 
1-1,84%/2,25% = 18,2%.
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vrijwillige aansluiting

 ■ UITBREIDING WERKINGSSFEER
Diverse bedrijfstakpensioenfondsen kampen in meer 
of mindere mate met de hiervoor geschetste uitdagin-
gen. Teneinde de verhouding tussen het aantal actie-
ven en inactieven te verbeteren en de financiële weer-
baarheid te vergroten, c.q. niet verder te laten 
verslechteren, hebben fondsen behoefte aan meer ac-
tieve, liefst jonge deelnemers. Hiertoe staan in begin-
sel de volgende mogelijkheden open:
1. vrijgestelde werkgevers uit de bedrijfstak met een 

pensioenregeling elders ertoe bewegen zich (we-
derom) aan te sluiten bij het bedrijfstakpensioen-
fonds;

2. actief zoeken en benaderen van werkgevers die (ge-
heel of gedeeltelijk) werkzaamheden verrichten 
die mogelijkerwijs kunnen vallen onder de ver-
plichtstelling;

3. wijzigen van de verplichtstelling op grond van art. 
10 Wet Bpf 2000;

4. uitbreiden van de werkingssfeer in de statuten van 
het bedrijfstakpensioenfonds met werkzaamheden, 
c.q. bedrijfstakken die niet onder de verplichtstel-
ling vallen. Werkgevers die onder deze werkings-
sfeer vallen, kan de mogelijkheid worden geboden 
zich vrijwillig aan te sluiten, mits de voorwaarden 
waaronder dit mogelijk is eveneens zijn opgeno-
men in de statuten (art. 106 PW).

Enkele verplichtgestelde bedrĳfs-
takpensioenfondsen zĳn actief  
bezig hun werkingssfeer uit te 
breiden

Met name laatstgenoemde mogelijkheid intrigeert 
ons. In onze praktijk constateren wij dat enkele ver-
plichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen hun wer-
kingssfeer actief uitbreiden. Het wijzigen van de sta-
tuten is eenvoudiger dan het wijzigen van de 
verplichtstelling. Het adviesrecht van de deelnemers-
raad (art. 111 PW) is een makkelijker te nemen hor-
de dan het voldoen aan de representativiteitstoets 
(art. 12 Wet Bpf 2000) en de vormvereisten van de 
aanvraag tot wijziging van de verplichtstelling (art. 2 
Wet Bpf 2000). Hierna gaan wij in op de aandachts-
punten van vrijwillige aansluiting bij een verplicht-
gesteld bedrijfstakpensioenfonds voor respectievelijk 
werkgever/werknemers en het fonds zelf.

 ■ AANDACHTSPUNTEN VOOR WERKGEVERS EN 
WERKNEMERS

Vrijwillig aansluiten bij een verplichtgesteld bedrijfs-
takpensioenfonds kan voor een werkgever leiden tot 
collectiviteits-, solidariteits- en schaalvoordelen. Als 
hij zich (her)oriënteert op een nieuwe pensioenrege-
ling en/of pensioenuitvoerder, is het vaak nuttig de 
mogelijkheid tot vrijwillige aansluiting bij een ver-
plichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds te onderzoe-

ken. Voor een goede afweging is het dan wel van be-
lang een volledig beeld te hebben van de mogelijke 
consequenties van zo’n vrijwillige aansluiting. Eerst 
de voorwaarden. Vrijwillige aansluiting is mogelijk 
als wordt voldaan aan een van de eisen gesteld in art. 
121 PW:
1.  de loonontwikkeling bij de werkgever is ten min-

ste gelijk aan de loonontwikkeling in de bedrijfs-
tak waarop de verplichtstelling betrekking heeft 
en de werkgever neemt deel aan de sociale fond-
sen uit die bedrijfstak; of

2.  de werkgever heeft een groepsverhouding met een 
andere werkgever die onder de verplichtstelling 
van het bedrijfstakpensioenfonds valt; of

3. de vrijwillige aansluiting volgt op een periode 
waarin de werkgever wel onder de verplichtstel-
ling viel.

Wanneer een bedrijfstakpensioenfonds de werkings-
sfeer uitbreidt – en overgaat tot het actief benaderen 
van werkgevers uit bedrijfstakken die niet onder de 
verplichtstelling, maar wel onder de uitgebreide wer-
kingssfeer vallen – zal veelal niet worden voldaan aan 
voorwaarden 2 en/of 3. Dit betekent dat de werkge-
ver moet voldoen aan voorwaarde 1. Hij verliest daar-
mee een deel van zijn autonomie. Bovendien kunnen 
zijn bedrijfseconomische omstandigheden zich tegen-
gesteld ontwikkelen aan die in de verplichtgestelde 
bedrijfstak, met in potentie een verplichte loonsver-
hoging in economisch zwaar weer tot gevolg.

Pensioenregeling
Ten aanzien van de pensioenregeling zijn er twee mo-
gelijkheden: deelnemen aan de basispensioenregeling 
van het bedrijfstakpensioenfonds of het opzetten van 
een eigen pensioenregeling bij het fonds. In het laat-
ste geval kan het fonds in theorie voor de desbetref-
fende pensioenregeling intern een ‘eigen’ dekkings-
graad bijhouden. Op grond van art. 123 PW vormt het 
fonds financieel echter één geheel en dient een ge-
middelde dekkingsgraad te worden gerapporteerd. Zo 
kan de situatie ontstaan dat de interne dekkingsgraad 
van de pensioenregeling van de vrijwillig aangeslo-
ten werkgever hoger is dan 105%, maar de gemiddel-
de dekkingsgraad van het bedrijfstakpensioenfonds 
lager is en er moet worden afgestempeld. Het valt niet 
uit te sluiten dat dan ook wordt afgestempeld op de 
aanspraken van deelnemers aan de pensioenregeling 
van de vrijwillig aangesloten werkgever.8 De wijze 
waarop de afstempeling wordt vormgegeven, is na-
melijk een beslissing van het bestuur, bestaande uit 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers uit 
de bedrijfstak waarop de verplichtstelling van toepas-
sing is.
Minister Kamp heeft overigens onlangs aangekon-
digd een wetsvoorstel te zullen indienen waarmee 
de API het licht zal zien.9 Bij dit nieuwe type pen-
sioenuitvoerder zal genoemd probleem zich nooit 
voordoen, aangezien daar ringfencing mogelijk is. 
Maar wanneer een bedrijfstakpensioenfonds zich 
zou omvormen tot een API, zal vrijwillige aanslui-
ting geen soelaas bieden voor de door ons genoem-
de uitdagingen. Door de mogelijkheid van ringfen-
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cing zullen vermogens immers niet vermengen, 
hetgeen nu juist de bedoeling is van de vrijwillige 
aansluiting.

Rendementsverwachting
Grote voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds 
zijn de collectiviteit en de schaalvoordelen die daar-
mee worden behaald. Het totale vermogen van het 
pensioenfonds wordt collectief belegd. Hiervoor is 
reeds uiteengezet dat het rendementspotentieel van 
een vergrijzend pensioenfonds afneemt, hoewel het 
ook dan mogelijk blijft een rendement te behalen 
dat hoger is dan het rendement bij een verzekeraar 
– omdat een winstoogmerk ontbreekt – c.q. het ren-
dement op een klein belegd vermogen. Heeft het be-
drijfstakpensioenfonds een grote opgebouwde pen-
sioenvoorziening en stijgt de levensverwachting, 
dan stijgt de voorziening. Zeker wanneer een groot 
deel van de voorziening ziet op aanspraken voor in-
actieven en gepensioneerden, wordt een groot deel 
van het hogere rendement geconsumeerd door de 
hogere voorziening die moet worden aangehouden. 
Het is dan de vraag of een vrijwillig aangesloten 
werkgever met een groot actief deelnemersbestand 
kan profiteren van de schaalvoordelen van één groot 
belegd vermogen.

Premiestelling
Bij vrijwillige aansluiting dient een werkgever goede 
afspraken te maken over de premiestelling. Het pen-
sioenfonds is verplicht een doorsneepremie te han-
teren (art. 8 Wet Bpf 2000). In geval van een eigen 
pensioenregeling binnen het fonds kan dit een apar-
te doorsneepremie zijn. De regeling moet dan wel in-
houdelijk afwijken van de basisregeling van het be-
drijfstakpensioenfonds; het hanteren van 
verschillende doorsneepremies voor werkgevers met 
inhoudelijk dezelfde regeling is niet toegestaan.10 Het 
bestuur kan premieopslagen in rekening brengen om 
het pensioenfonds als geheel meer herstelkracht te 
bieden in geval van een reserve- en/of dekkingstekort. 
Bij deelname aan de basisregeling bepaalt het bestuur 
van het pensioenfonds in overleg met de sociale part-
ners uit de verplichtgestelde bedrijfstak de hoogte van 
de doorsneepremie en de inhoud van de regeling. Het 
is dan voor een vrijwillig aangesloten werkgever niet 
mogelijk de pensioenlasten, alsmede de inhoud van 
de pensioenregeling, te beïnvloeden. De inhoud van 
de arbeidsvoorwaarde pensioen ligt dan geheel bui-
ten zijn invloedssfeer.

Bĳ vrĳwillige aansluiting dient een 
werkgever goede afspraken te ma-
ken over de premiestelling

Als de doorsneepremie wordt vastgesteld op basis 
van de gemiddelde leeftijd van alle deelnemers van 
het pensioenfonds, kan dit onvoordelig uitpakken 

voor de vrijwillig aangesloten werkgever en diens 
werknemers. Want als de gemiddelde leeftijd van 
die werknemers lager ligt dan die binnen het pen-
sioenfonds, bestaat de kans dat de werkgever goed-
koper uit is met een actuariële premie bij een eigen 
pensioenfonds of verzekeraar.

Aansluitings- en exitvoorwaarden
Tot slot dient goed te worden gekeken naar de aan-
sluitings- en exitvoorwaarden in de uitvoeringsover-
eenkomst. Als de gemiddelde leeftijd van de werk-
nemers bij de werkgever die vrijwillig wenst aan te 
sluiten, hoger is dan die van de actieve deelnemers 
aan het bedrijfstakpensioenfonds, kan dat fonds een 
koopsom voor het verzekeringstechnisch nadeel in 
rekening brengen. Hetzelfde geldt bij een eventue-
le exit. Als namelijk de gemiddelde leeftijd van de 
actieve deelnemers stijgt als gevolg van het uittre-
den van de vrijwillig aangesloten werkgever, mist 
het fonds solidariteitsbijdragen. In theorie is het 
zelfs mogelijk dat een werkgever zowel bij aanslui-
ting als bij een exit een koopsom voor het verzeke-
ringstechnisch nadeel verschuldigd is. De gemid-
delde leeftijd van het werknemersbestand van de 
werkgever is dan vóór toetreding hoger en na uit-
treding lager dan die van de deelnemers aan het 
pensioenfonds.

 ■ AANDACHTSPUNTEN VOOR BEDRĲFSTAK-
PENSIOENFONDSEN

De verplichtstelling vormt een inbreuk op de markt-
werking. Verplichtgestelde pensioenfondsen hebben 
een monopoliepositie. Hoewel deze positie in begin-
sel strijdig is met art. 101 VWEU (Europees mededin-
gingsrecht) heeft het Europese Hof van Justitie deze 
positie gerechtvaardigd.11 Deze rechtvaardiging is ge-
vonden in de essentiële sociale functie van verplicht-
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen, alsmede de gro-
te mate van solidariteit. Het hanteren van een 
doorsneepremie is niet als zodanig opgenomen in 
deze arresten, maar is wel als een noodzakelijk ge-
acht element opgenomen in de Wet Bpf 2000. Er 
wordt aangenomen dat de doorsneepremie ook nood-
zakelijk is om de verplichtstelling Europeesrechtelijk 
in stand te houden.12 Van de doorsneepremie kan 
slechts worden afgeweken wanneer sprake is van een 
vrijwillige pensioenregeling (art. 8, lid 2 Wet Bpf 
2000).

Bedrijfstakpensioenfondsen zullen goed moeten na-
denken over de voorwaarden waaronder werkgevers 
vrijwillig kunnen aansluiten. Een verplichtgesteld be-

8 Zie ook P.J.M. Akkermans, ‘Volgende ronde voor mo-
derner pensioenuitvoering, teugels laten vieren bij 
taakafbakening’, Pensioen Magazine, oktober 2008.

9 Brief van 28 juni 2012, nr. AV/PB/2012/8020.
10 Kamerstukken II 1999/2000, 27 073, nr. 3, p. 3.
11 Brentjens, zaak C-115397-C-117/97, Drijvende Bok-

ken, zaak C-219/97, Albany, zaak C-67/96.
12 Zie onder andere prof. dr. Erik Lutjens, ‘Doorsneepre-

mie: solidariteit of discriminatie?’, TPV 2007/24.
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drijfstakpensioenfonds kan niet onbeperkt eigen (ba-
sis)pensioenregelingen – die afwijken van de basis-
regeling uit de verplichtstelling – met verschillende 
doorsneepremies uitvoeren voor individuele werkge-
vers die zich vrijwillig aansluiten. Dan zou immers 
afbreuk worden gedaan aan de doelstelling die met 
de doorsneepremie wordt beoogd, te weten solidari-
teit bevorderen tussen alle deelnemers binnen de to-
tale werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds.13

Het is ook de vraag in hoeverre kan worden gespro-
ken van een doorsneepremie wanneer deze slechts 
voor één werkgever wordt vastgesteld. Er is dan wel-
iswaar solidariteit tussen werknemers van dezelfde 
werkgever, maar niet tussen verschillende werkge-
vers. Je kunt je afvragen wat dan het verschil is met 
een actuariële premie bij een verzekeraar, alsook of 
vrijwillige aansluiting met een eigen pensioenrege-
ling en een eigen doorsneepremie bij een verplicht-
gesteld bedrijfstakpensioenfonds niet tot oneerlijke 
concurrentie leidt. Pensioenfondsen moeten immers 
aan andere, minder zware eisen voldoen dan verze-
keraars. We kunnen ons voorstellen dat een dergelijk 
situatie strijdigheid met art. 101 VWEU oplevert. Het 
komt ons dan ook voor dat verplichtgestelde bedrijfs-
takpensioenfondsen niet onbeperkt werkgevers met 
een eigen pensioenregeling en eigen doorsneepremie 
kunnen laten aansluiten. Daarmee kan men  op ter-
mijn, zeker wanneer dit te grote vormen gaat aanne-
men, de volledige verplichtstelling op het spel zet-
ten, omdat het maatschappelijk draagvlak op deze 
manier wegvalt.

Bedrĳ fstakpensioenfondsen zullen 
goed moeten nadenken over de 
voorwaarden waaronder werkge-
vers vrĳ willig kunnen aansluiten

 ■ CONCLUSIE
Zoals bekend staan (bedrijfstak)pensioenfondsen op 
dit moment voor enorme uitdagingen. Actieve deel-
nemers aantrekken door werkgevers vrijwillig te la-
ten aansluiten, kan helpen deze uitdagingen het 
hoofd te bieden en kan bovendien voordelig zijn voor 
de desbetreffende werkgevers en werknemers. Het is 
daarbij essentieel dat de sociale partners zich reken-
schap geven van de in dit artikel gememoreerde aan-
dachtspunten. Verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-
fondsen zullen in elk geval zorgvuldigheid moeten 
betrachten bij het benutten van de mogelijkheid werk-
gevers vrijwillig te laten aansluiten, om te voorkomen 
dat op termijn het maatschappelijk draagvlak onder 
de verplichtstelling wegebt. Zou die verplichtstelling 
komen te vervallen, dan bestaat het risico dat goede 
risico’s (werkgevers met een jong, actief bestand) ver-
trekken en de slechte risico’s achterblijven. Het pen-
sioenfonds wordt dan fi nancieel zelfs minder weer-
baar dan vóór de vrijwillige aansluiting het geval was. 
Zolang een fonds werkgevers die vrijwillig aanslui-
ten slechts de mogelijkheid biedt deel te nemen aan 
zijn basispensioenregeling, hoeft het daar niet voor 
te vrezen. 

13 Kamerstukken II 1999/00, 27 073, nr. 3, p. 3.
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