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1.  Inleiding

De ontwikkelingen rondom het co ro navirus zijn onvoor
spelbaar. Pieken en dalen in de besmettingen en zieken
huisopnames wisselen elkaar af. Dat vraagt om blijvende 
waakzaamheid voor de impact van het co ro navirus op ba
nen en de economie. Het vergt aandacht voor de toekomst 
en continuïteit van bedrijven, maar ook voor de arbeidsom
stan dig he den en ar beids voor waar den van werk ne mers. In 
dit artikel zet ik uiteen hoe de co ro napandemie invloed 
kan hebben op de ar beids voor waar de pen sioen, nu en in 
de toekomst. Daarbij besteed ik ook aandacht aan de ge
volgen van thuiswerken voor het pen sioen van in het bui
ten land woonachtige werk ne mers.

2.  Een blik op de toekomst

2.1  Assumptie 1: werkgevers zijn voorlopig nog niet 
uit de fi nan ci ë le zorgen

Co ro na heeft al twee jaar een grote impact op het be drijfs
le ven en naar verwachting zijn we voorlopig nog niet van 
het virus af. Tot op heden hebben steun maat re gelen van
uit de overheid en banken veel on der ne mers op de been 
gehouden.2 Uit CBScijfers blijkt dat het aantal faillisse
menten in 2020 en 2021 zelfs historisch laag is.3 Inmiddels 
is echter een nieuwe fase aangebroken. De meeste steun
maat re gelen vanuit de overheid zijn op 30 september 
2021 beëindigd. Dit betekent dat bedrijven weer veel 
meer op zichzelf zijn aangewezen. Een deel van hen heeft 
naar verwachting echter te maken met blijvende effecten 
van de pandemie. Bo vendien is de schuldenlast van be
drijven fors opgelopen en moet een groot deel de ontvan
gen overheidssteun (gedeeltelijk) terugbetalen.4 Mijn eer
ste assumptie is dan ook dat voor een deel van de 
bedrijven de fi nan ci ë le zorgen nog niet voorbij zijn of 
zelfs nu pas beginnen.

2.2  Assumptie 2: werk ne mers gaan structureel meer 
thuiswerken

Uit een on der zoek van het Ministerie van Infrastructuur 
en Waterstaat on der ruim 1100 bedrijven blijkt dat Ne der
landse bedrijven ook na de co ro na cri sis fors willen inzet

1 Drs. M.C.D. Janse is als pen sioen ad vi seur werkzaam bij het Expertisecen
trum van Montae & Partners.

2 Bij voor beeld Noodmaat re gel Over brugging voor behoud van Werkgele
genheid (NOW), Tijdelijke Over bruggingsregeling Zelfstandige On der ne
mers (TOZO), Te ge moet ko ming On der ne mers Getroffen Sectoren (TOGS), 
Te ge moet ko ming Vaste Lasten (TVL), bij zon der uitstel van belastingbeta
ling voor on der ne mers, regeling Borgstelling Midden en Kleinbe drijf 
(BMKB) en de regeling Garantie On der ne mingsfinanciering (GO).

3 Het CBS brengt tijdens de co ro na cri sis wekelijks het aantal door de recht
bank uitgesproken faillissementen in kaart via de website 

 https://www.cbs.nl/nlnl/faq/co ro na/economie/zijnermeerfaillissementen.
4 M. Schellekens, A.L. Cnossen, R. ’t Jong, 2021a, ‘Terugvordering co ro nasteun 

wordt miljardenoperatie’, ESB.

ten op thuiswerken.5 Bij zowel werkgevers als werk ne
mers lijkt de voorkeur hierbij uit te gaan naar hybride 
werken.6 Thuiswerken staat inmiddels ook op de politieke 
agenda. In ja nu a ri 2021 is het initiatiefwetsvoorstel ‘Wet 
werken waar je wil’ ingediend.7 Het wetsvoorstel regelt 
dat werk ne mers een schriftelijk verzoek kunnen doen om 
de arbeidsplaats aan te passen, waarbij een werkgever dit 
verzoek alleen kan afwijzen bij zwaarwegend be drijfs of 
dienstbelang. Het kabinet wil bovendien per 1 ja nu a ri 
2022 een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding introdu
ceren om beter aan te sluiten bij de nieuwe werkelijkheid 
van hybride werken.8 Mijn tweede assumptie is dan ook 
dat werk ne mers naar de toekomst toe structureel meer 
gaan thuiswerken.

3.  Impact co ro na op ar beids voor waar de 
pen sioen

3.1  Pen sioen leef tijd
Vanaf 2024 is de pen sioen richt leef tijd gekoppeld aan de 
levensverwachting. Artikel 18a lid 8 Wet LB 1964 komt 
erop neer dat als de macro gemiddelde resterende levens
verwachting voor de Ne der landse bevolking op 65jarige 
leeftijd met 18 maanden stijgt, de pen sioen richt leef tijd 
met één jaar stijgt. Dit roept de vraag op of het co ro
navirus een dusdanige impact heeft op de levensverwach
ting dat hierdoor ook de pen sioen richt leef tijd gaat stijgen. 
Volgens een in maart 2021 gepubliceerd Netsparpaper is 
de impact van het co ro navirus op de toekomstige levens
verwachting naar verwachting minimaal.9 Het CBS komt 
tot een vergelijkbare conclusie en verwacht dat co ro na op 
de langere termijn geen nadelige invloed heeft op de stij
gende trend in de levensverwachting.10 Ook het Koninklijk 
Actuarieel Genootschap verwacht geen blijvende gevolgen 
van co ro na op de levensverwachting en ziet daarom geen 
aanleiding om de Prognosetafel AG2020 aan te passen.11 Ik 
verwacht daarom vooralsnog geen impact van het co ro
navirus op de pen sioen richt leef tijd.

3.2  Pen sioen ge vende diensttijd
De co ro na cri sis kan ertoe leiden dat bedrijven (tijdelijk) 
minder werk hebben voor hun werk ne mers. Op grond van 
artikel 8 lid 1 Bui ten ge woon Be sluit Ar beids ver hou din gen 

5 On der zoek wijst uit: thuiswerken is een blijvertje | Nieuwsbericht |  
Rijksoverheid.nl.

6 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35 714, 3, p. 3.
7 Ka mer stuk ken II 2020/21, 35 714.
8 Ka mer stuk ken II 2021/22, 35 972, 2, p. 3.
9 B. Wouterse, F. Ram, P. van Baal, ‘Verloren levensjaren als gevolg van sterf

te aan  Covid19’, Netspar, maart 2021.
10 L. Stoeldraijer, ‘De invloed van co ro na op onze levensverwachting’, CBS, 25 

september 2020. Zie ook de CBSprognose van de levensverwachting van 
65jarigen van begin no vem ber 2021, 

 https://www.cbs.nl/nlnl/nieuws/2021/44/prognoselevensverwachting 
65jarigen2093jaarin2027.

11 Koninklijk Actuarieel Genootschap, ‘AG2020 en de impact van de COVID
19 pan de mie: Over en on dersterfte sinds ja nu a ri 2020’, 2 juli 2021.

Blijf waakzaam voor de impact van zowel co ro na als 
thuiswerken op de ar beids voor waar de pen sioen
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1945 (hierna BBA) mag een werkgever de werktijd in be
ginsel niet eenzijdig verkorten indien dit gepaard gaat met 
verlaging van het sa la ris. Op grond van artikel 8 lid 3 BBA 
en de Beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkor
ting 2004 (hierna: Beleidsregel WTV) kan een werkgever 
on der voorwaarden echter een ontheffing aanvragen. 
Sinds 2010 deden zo’n 150 bedrijven per jaar een aan
vraag. Aan het begin van de co ro na cri sis steeg dit aantal 
explosief naar ruim 54.000. 

Het Centraal Aan spreek punt Pen sioenen (hierna: CAP) van 
de Be las ting dienst anticipeerde snel op deze si tu a tie. Op 
16 maart 2020 plaatste zij een Vraag & Antwoord op haar 
website over de mogelijkheden om de pen sioen op bouw 
onge wij zigd voort te zetten bij toepassing van een tijdelij
ke arbeidsduurverkorting.12 Er worden drie si tu a ties on
der scheiden:
1. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking 

geheel in stand blijft. De pen sioen op bouw kan dan 
onge wij zigd worden voortgezet, mits een  eventuele 
loonsverlaging een gebruikelijke loonsverlaging in de 
zin van artikel 19 Wet LB is.

2. Arbeidsduurverkorting waarbij de dienstbetrekking 
(gedeeltelijk) tijdelijk wordt beëindigd en de werk ne
mer een inkomensvervangende, loongerelateerde uit
kering ontvangt. De pen sioen op bouw kan dan onge
wij zigd worden voortgezet.

3. Arbeidsduurverkorting waarbij geen sprake is van on
vrijwillig ontslag of de werk ne mer geen inkomensver
vangende, loongerelateerde uitkering ontvangt. De 
werk ne mer kan dan on der voorwaarden gebruikma
ken van vrijwillige voortzetting van pen sioen op bouw 
in de zin van artikel 10a lid 1c UBLB en het verzamelbe
sluit pen sioenen, mits de pen sioen re ge ling deze mo
gelijkheid biedt.13

Bij het toepassen van de regeling werktijdverkorting op 
grond van de Beleidsregel WTV vraagt de werkgever 
WWuitkeringen aan bij het UWV voor de weggevallen ar
beidscapaciteit. Er is dan sprake van een inkomensvervan
gende, loongerelateerde uitkering als bedoeld in si tu a tie 2 
hierboven. On der meer doordat werkgevers massaal een 
beroep deden op de Beleidsregel WTV, werd deze per 17 
maart 2020 bui ten werking gesteld en vervangen door de 
NOW. De NOW was een subsidie in de loonkosten van be
drijven op basis van omzetverlies, zon der enige koppeling 
met een WWuitkering. Voor de pen sioen op bouw bete
kende dit dat veel vaker sprake was van si tu a tie 1 uit het 
Vraag & Antwoord. Vanaf 1 oktober 2021 is de NOW be
eindigd en de WTV teruggekeerd. De WTV is echter na
drukkelijk niet bedoeld voor co ro nagerelateerde om stan
dig he den.14 Indien bedrijven in de komende tijd overgaan 
tot tijdelijke werktijdverkorting als gevolg van co ro na, zijn 
werk ne mers naar mijn inschatting dan ook sneller aange

12 V&A 20004, ‘Pen sioen op bouw tijdens tijdelijke arbeidsduurverkorting in 
verband met co ro navirus COVID19’.

13 On der deel 2.3 van het Be sluit van 11 december 2018, nr. 201828514.
14 Beleidsregel van de Minister van So ciale Zaken en Werkgelegenheid van 

22 september 2021, 20210000067623, tot heropening van de mogelijk
heid tot ontheffing van het verbod op werktijdverkorting.

wezen op de vrijwillige voortzetting als bedoeld in si tu a
tie 3 van het Vraag & Antwoord.

3.3  Pen sioen pre mies

3.3.1  Premiebetalingscoulance
Veel bedrijven kwamen als gevolg van de co ro na cri sis stil 
te liggen. Een deel van hen kreeg te maken met acute li
qui di teitsproblemen. Niet alleen door de overheid en ban
ken, maar ook vanuit de pen sioensector werd de helpende 
hand geboden. Op 21 maart 2020 kwamen de Stichting 
van de Arbeid, de Pen sioen fe de ra tie en het Verbond van 
Verzekeraars met de oproep aan pen sioen uit voer ders om 
on der ne mers zoveel mogelijk tegemoet te komen bij acu
te problemen met het betalen van de pen sioen pre mies.15 
Er werden drie coulancemaat re gelen aangedragen: 
1. overeenkomen van een betalingsregeling voor de 

pen sioen pre mies;
2. verruimen van de be ta lings ter mijn voor de pen sioen

pre mies;
3. versoepelen van het invorderingsbeleid voor de pen

sioen pre mies.

Pen sioen uit voer ders zijn hierbij wel gebonden aan wettelij
ke voorschriften. De be lang rijk ste zijn opgenomen in artikel 
26 PW. Dit artikel bepaalt dat afspraken over de premiebe
taling in de uit voe rings over een komst moeten worden opge
nomen. Daarbij dient rekening te worden gehouden met de 
wettelijk voorgeschreven maximale be ta lings ter mijnen. Af
hankelijk van het systeem van premievast stel ling geldt een 
be ta lings ter mijn van twee maanden na de maand waarover 
de premie verschuldigd is of één maand na afloop van het 
kwartaal waarover de premie verschuldigd is. Indien de pre
mie over een langere termijn dan een kwartaal wordt vast
gesteld, moet binnen één maand na elk kwartaal een kwart 
van de geschatte jaarpremie worden voldaan. De manoeu
vreerruimte voor pen sioen uit voer ders is daarmee sterk in
gekaderd.

Het ri si co van premiebetalingscoulance is dat de be tref fen
de on der ne mingen op een later moment ook niet in staat 
zijn de pen sioen pre mies te betalen. Combineer het beken
de adagium ‘van uitstel komt afstel’ met het principe ‘geen 
premie, wel recht’ en er ontstaat een ri si covolle cocktail. 
Voor pen sioen re ge lingen bij pen sioen ver ze ke raars en pre
mie pen sioen in stel lingen ligt dit ri si co bij de be tref fen de 
pen sioen uit voer der. Bij pen sioen fondsen draagt het collec
tief dit ri si co. Pen sioen fonds be stuurders dienen daarom 
volgens artikel 105 PW een zorgvuldige en evenwichtige 
belangenafweging te maken bij een verzoek om premiebe
talingscoulance. Pen sioen uit voer ders zullen dus enige te
rughoudendheid willen en moeten betrachten bij het ver
lenen van premiebetalingscoulance.

Naar aanleiding van voorgaande komt de vraag op hoe in 
het nieuwe pen sioen stel sel moet worden omgegaan met 
het principe van ‘geen premie, wel recht’. Voor pen sioen

15 Zie https://www.verzekeraars.nl/publicaties/actueel/coulancebijbetalen
pen sioen pre miesvoordoorco ro na cri sisgetroffenbedrijvenensectoren.
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ver ze ke raars en pre mie pen sioen in stel lingen verandert er 
op dit vlak eigenlijk niets: zij blijven dit ri si co net als nu 
dragen. Voor pen sioen fondsen is het nu zo dat dit wordt 
opgevangen door het eigen vermogen van het pen sioen
fonds. In het nieuwe pen sioen stel sel is nog steeds sprake 
van een minimaal vereist eigen vermogen, al is deze wel 
kleiner.16 Ook in het nieuwe pen sioen stel sel zal het ‘geen 
premie, wel recht’ dus uit het eigen vermogen moeten ko
men.

3.3.2  Premiebetalingsvoorbehoud
Naast premiebetalingscoulance zijn er verdergaande wet
telijke bevoegdheden als de betaalbaarheid van de pen
sioen pre mies on der druk komt te staan. De eerste is het 
betalingsvoorbehoud van artikel 12 PW. Het betalingsvoor
behoud ziet op het verminderen of het beëindigen van de 
betaling van pen sioen pre mies. Uit het artikel volgt dat een 
werkgever alleen een beroep kan doen op een betalings
voorbehoud indien dit in de pen sioen over een komst is op
genomen. Op grond van artikel 25 lid 2 sub a PW dient het 
betalingsvoorbehoud dan tevens in de uit voe rings over
een komst te zijn opgenomen. Wan neer een werkgever 
een beroep wil doen op het betalingsvoorbehoud, dient de 
werkgever dit on ver wijld schriftelijk te melden bij de pen
sioen uit voer der en de pen sioen of aanspraakgerechtig
den.17

Er kan voorts alleen een beroep worden gedaan op het be
talingsvoorbehoud als sprake is van een ‘ingrijpende wij
zi ging van om stan dig he den’. Deze term werd in 1973 in de 
PSW geïntroduceerd.18 De uitleg die hier destijds aan werd 
gegeven, is blijkens de Memorie van Toelichting bij de PW 
nog steeds van toepassing.19 Het kan gaan om het fi nan ci ë
le onvermogen van de werkgever, de uitbreiding van de 
pen sioen re ge ling tot een nieuwe groep werk ne mers of de 
toetreding tot een verplichtgesteld be drijfs tak pen sioen
fonds.20 Er moet bovendien sprake zijn van evidente over
macht21 en van om stan dig he den die bij het doen van de 
pen sioen toe zeg ging nog niet aanwezig of niet kenbaar 
waren.22 Dat bij de co ro na cri sis sprake kan zijn van een 
‘ingrijpende wij zi ging van om stan dig he den’ staat mijns 
inziens bui ten kijf.
Tot slot volgt uit artikel 12 PW dat het betalingsvoorbe
houd alleen ziet op het werkgeversdeel van de pen sioen
pre mie en dus niet op het werk ne mersdeel. Dat is in mijn 
optiek een logisch uitvloeisel van de wijze waarop de term 
‘ingrijpende wij zi ging van om stan dig he den’ in de parle
mentaire geschiedenis is toegelicht.
In de consultatieversie van de Wet toekomst pen sioenen 
zijn geen wij zi gingen voorgesteld ten aanzien van het be
talingsvoorbehoud van artikel 12 PW.

16 Memorie van Toelichting bij consultatieversie Wet toekomst pen sioenen, 
p. 5556.

17 Ka mer stuk ken II 2005/06, 30 413, 3, p. 59. Hier is opgenomen dat de voor
schriften uit de PSW met betrekking tot het betalingsvoorbehoud gehand
haafd blijven.

18 Artikel 2 lid 7 PSW.
19 Ka mer stuk ken II 2005/06, 30 413, 3, p. 184.
20 Ka mer stuk ken II 1971/72, 11 529, 3, p. 6 en 5, p. 4.
21 Han delingen II 1971/72, p. 4159.
22 Ka mer stuk ken II 1971/72, 11 529, 3, p. 8.

3.3.3  Premievrijmaking
Artikel 12 PW ziet alleen op vermindering of beëindiging 
van de premiebetaling. Een beroep van de werkgever op 
artikel 12 PW betekent niet dat van rechts we ge ook de op
bouw van pen sioen dienover een komstig wordt vermin
derd of beëindigd. Dit betekent dat het inroepen van het 
betalingsvoorbehoud door de werkgever in beginsel leidt 
tot de si tu a tie van ‘(gedeeltelijk) geen premie, wel recht’. 
Dat is anders indien de pen sioen ver ze ke raar overgaat tot 
het premievrij maken van de pen sioen re ge ling op grond 
van artikel 29 PW of de werkgever tot het eenzijdig wijzi
gen van de pen sioen re ge ling op grond van artikel 19 PW. 
Hieron der ga ik in op de premievrijmaking. De eenzijdige 
wij zi ging bespreek ik in paragraaf 3.4.

Voor pen sioen fondsen is er geen wettelijke bepaling die 
het premievrij maken van de pen sioen re ge ling vanwege 
een premieachterstand regelt. Op grond van artikel 28 PW 
geldt voor een pen sioen fonds wel een me de de lings plicht 
bij een premieachterstand van 5% van de totale door het 
fonds te ontvangen jaarpremie. Tot invoering van het 
nieuwe pen sioen stel sel geldt daarbij als tweede voor
waarde dat tevens niet voldaan wordt aan de vereisten in
zake het minimaal vereiste eigen vermogen. In dat geval 
dienen het ver ant woor dings or gaan of belanghebbenden
orgaan én de on der ne mings raad van de aangesloten werk
gever(s) geïnformeerd te worden door het pen sioen fonds. 
Pen sioen fonds en werkgever kunnen overigens – in theo
rie – wel een (tijdelijke) premiekorting overeenkomen op 
grond van artikel 129 PW. Deze mogelijkheid moet dan in 
de uit voe rings over een komst zijn opgenomen. Bo vendien 
moet aan een aantal strikte voorwaarden worden voldaan. 
Alleen al de voorwaarde dat de voorwaardelijke toeslagen 
in de afgelopen tien jaar moeten zijn verleend en naar de 
toekomst toe verleend kunnen worden, leidt ertoe dat de 
premiekorting van artikel 129 PW in de praktijk niet snel 
toe ge past kan worden.

Voor pen sioen ver ze ke raars en pre mie pen sioen in stel
lingen geldt artikel 29 PW. Zij kunnen op grond van dit ar
tikel wél overgaan tot premievrijmaking van de pen sioen
re ge ling.23 Ze moeten hierbij wel aan een aantal stringente 
voorwaarden voldoen. Zo moeten zij zich aantoonbaar 
hebben ingespannen om de achterstallige premie te innen 
(lid 2). Blijkens de Memorie van Toelichting kan dit bij
voor beeld door het versturen van een aanmaning naar de 
werkgever.24 Premievrijmaking kan bovendien niet eerder 
plaatsvinden dan drie maanden na de in het eerste lid be
doelde mededeling (lid 3) en kan met een terug wer ken de 
kracht van maximaal vijf maanden gerekend vanaf de me
dedeling aan de deelnemers en werkgever (lid 4). De dek
king van het over lij dens ri si co en ar beids on ge schikt heids
ri si co blijft volledig in tact tot drie maanden na de in het 
eerste lid bedoelde mededeling.
In de consultatieversie van de Wet toekomst pen sioenen 
zijn geen wij zi gingen voorgesteld ten aanzien van artikel 
29 PW.

23 Op grond van artikel 29 lid 7 PW zijn de bepalingen uit artikel 29 PW van 
over een komstige toepassing op pre mie pen sioen in stel lingen.

24 Ka mer stuk ken II 2005/06, 30 413, 3, p. 196.
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3.4  (Eenzijdige) wij zi ging pen sioen over een komst
Naast de in paragraaf 3.3. genoemde oplossingsrichtingen 
is er nog een ander alternatief voor werkgevers die door 
de co ro na cri sis in zwaar weer verkeren. Dit is het aanpas
sen van de pen sioen over een komst. Dit kan uiteraard met 
wederzijds goedvinden, mits voldaan wordt aan de wette
lijke ver plich tingen zoals instemming van de on der ne
mings raad.

Een andere route is die van de eenzijdige wij zi ging op 
grond van artikel 19 PW. Dit artikel borduurt voort op arti
kel 7:613 BW dat ziet op eenzijdige wij zi ging van ar beids
voor waar den (in brede zin) bij zwaarwegende om stan dig
he den voor de werkgever. Uit het artikel volgt dat een 
werkgever de pen sioen over een komst alleen eenzijdig kan 
wijzigen als aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. 
Ten eerste moet de mogelijkheid tot eenzijdige wij zi ging 
zijn opgenomen in de pen sioen over een komst. Op grond 
van artikel 7:613 BW kan een schriftelijk beding bui ten de 
pen sioen over een komst dat de werkgever de be voegd heid 
geeft een in de ar beids over een komst voorkomende ar
beids voor waar de eenzijdig te wijzigen, overigens ook vol
doen. Dit is eerder dit jaar nog eens bevestigd door Hof 
Arn hemLeeu war den.25

Ten tweede moet sprake zijn van een zwaar wich tig belang 
voor de werkgever om de pen sioen over een komst te wijzi
gen. En het belang van de werkgever moet zo da nig zwaar
wich tig zijn dat het belang van de werk ne mers hiervoor 
naar redelijkheid en billijkheid opzijgezet kan worden.26 
Wat on der zwaar wich tig belang kan worden verstaan is 
verder uitgekristalliseerd in jurisprudentie. Zo kunnen be
drijfs eco no mische, be drijfstechnische en be drijfs organi
satorische om stan dig he den een zwaar wich tig belang op
leveren, maar ook het borgen van de continuïteit van de 
on der ne ming en de belangen van alle werk ne mers.27 In
dien een werkgever zich wil beroepen op een zwaar wich
tig belang, zal hij dit deugdelijk moeten aantonen en on
derbouwen.28

Een zwaar wich tig belang alleen is echter niet voldoende. 
Het belang van de werkgever moet zo da nig zwaar wich tig 
zijn dat het belang van de werk ne mers hiervoor naar rede
lijkheid en billijkheid opzijgezet kan worden. Er moet dus 
een belangenafweging plaatsvinden. De uitkomst van die 
belangenafweging is afhankelijk van de feiten en om stan
dig he den en verschilt daarom van geval tot geval. Daarbij 
kan in zijn algemeen heid wel gesteld worden dat in de 
rechtspraak niet lichtvaardig wordt omgegaan met de be
langen van werk ne mers. De lat voor een eenzijdige wij zi
ging van ar beids voor waar den ligt hoog. Dat beeld komt 

25 Hof Arn hemLeeu war den 16 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1510.
26 Zie ook I. Zaal, ‘Het kans spel van eenzijdige wij zi ging van ar beids voor

waar den’, ArbeidsRecht 2020/23.
27 On der meer: Rb. Gel der land 13 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1608; 

Hof Arn hem 15 maart 2011, ECLI:NL:GHARN:2011:BQ1305.
28 Ka mer stuk ken II 1996/97, 24 615, 9, p. 32.

ook weer naar voren in de recente co ro narechtspraak.29 
Ro de draad hierin is dat het belang van de werkgever voor 
een eenzijdige wij zi ging niet snel zwaarder wordt gewo
gen dan het belang van de werk ne mer.30 Uit zowel de wets
geschiedenis als jurisprudentie blijkt in ieder geval dat in
stemming van de on der ne mings raad betrokken kan 
worden – ten gunste van de werkgever – in de belangenaf
weging, maar op zichzelf geen doorslaggevende betekenis 
toekomt.31 Het is wel goed om te beseffen dat de werkge
ver ook bij een eenzijdige wij zi ging langs de on der ne
mings raad moet voor instemming. Het eenzijdig wij zi
gingsbeding van artikel 19 PW zet immers alleen de 
instemming van de individuele werk ne mers bui tenspel.

Tot slot merk ik op dat in de consultatieversie van de Wet 
toekomst pen sioenen geen inhoudelijke wij zi gingen zijn 
voorgesteld ten aanzien van de eenzijdige wij zi ging, an
ders dan de toe voe ging dat de pen sioen over een komst 
door de werkgever ook eenzijdig ge wij zigd kan worden 
voor gewezen werk ne mers, gewezen deelnemers en pen
sioen ge rech tigden. Deze toe voe ging vormt codificatie van 
bestaande rechtspraak.32

3.5  Ri si codekkingen
Diverse pen sioen uit voer ders hebben in hun dekkingsvoor
waarden beperkingen ten aanzien van de ri si co dek kingen 
opgenomen bij verblijf in een ri si cogebied. Het afreizen 
naar een ri si cogebied kan betekenen dat de ri si co dek
kingen niet van toepassing zijn. Bij een ri si cogebied werd 
tot voor kort veelal gedacht aan gebieden met een ver
hoogd of ernstig veiligheidsri si co door bij voor beeld terro
rismedreiging, instabiele politieke si tu a tie of natuurge
weld. Daar is de co ro nasi tu a tie als nieuwe dimensie bij 
gekomen.

Aan het begin van de co ro na cri sis ontstond enige onrust 
over mogelijke beperkingen in de dekkingen bij overlijden 
of arbeidsongeschiktheid bij verblijf in een door de over
heid aangewezen ri si cogebied in verband met co ro na. De 
ontstane onrust werd vrij snel weggenomen door een me
dedeling van het Verbond van Verzekeraars dat der ge lij ke 
dekkingsuitsluitingen niet bedoeld zijn voor si tu a ties zo
als de co ro na cri sis.33 Aan de oproep van het Verbond van 
Verzekeraars om bij overlijden of arbeidsongeschiktheid 
door co ro na bij verblijf in een co ro nari si cogebied geen 
beperking in dekking toe te passen, werd door de verzeke
ringssector op grote schaal gehoor gegeven.

29 On der meer: Rb. Rot ter dam 15 april 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3754; Rb. 
Am ster dam 21 juli 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3536; Rb. Am ster dam 28 
mei 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:2734; Rb. Lim burg 22 juni 2020,  
ECLI:NL:RBLIM:2020:4436; Rb. Rot ter dam 29 mei 2020,  
ECLI:NL:RBROT:2020:4731.

30 Zie ook M. Adema en M.E.C. Boumans, ‘Pen sioenlockdown’, Pen sioenMagazine 
2020/109.

31 Ka mer stuk ken II 1995/96, 24 615, 3, p. 24 en on der meer Hof Arn hem
Leeu war den 16 februari 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1510; HR 29 no vem
ber 2019, ECLI:NL:HR:2019:1869; Hof ’sHer to gen bosch 21 juli 2020, 
ECLI:NL:GHSHE:2020:2272.

32 HR 6 september 2013, ECLI:NL:HR:2013:CA0566.
33 Zie https://www.verzekeraars.nl/verzekeringsthemas/nieuweri si cos/ 

co ro navirus.
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Inmiddels zijn we zo’n twee jaar verder en is het besef 
doorgedrongen dat co ro na voorlopig nog wel on der ons 
blijft. Het is daarom naar mijn mening niet uit te sluiten 
dat pen sioen uit voer ders op termijn bij het afreizen naar 
een co ro nahoogri si cogebied alsnog beperkingen in de 
dekking bij overlijden en arbeidsongeschiktheid gaan toe
passen. Mocht dit realiteit worden dan is het van belang 
na te gaan of in de pen sioen over een komst, inclusief een 
 eventueel geïncorporeerd pen sioen re gle ment, verwezen 
wordt naar de uitsluitingen in de ri si co dek kingen. Is dit 
het geval dan ligt het ri si co primair bij de deelnemer en 
zijn of haar nabestaanden. Is dit niet het geval dan ligt het 
ri si co primair bij de werkgever.

4.  Thuiswerken en pen sioen

Thuiswerken lijkt op het eerste oog geen noemenswaardi
ge gevolgen te hebben voor de ar beids voor waar de pen
sioen. In zuiver na tion ale si tu a ties, waarbij werk ne mers 
wonen en thuiswerken in Ne der land voor een in Ne der
land gevestigde werkgever, is dat inderdaad het geval. 
Vraag is of dat ook het geval is voor grens over schrij dende 
si tu a ties. Ik denk daarbij met name aan die gevallen waar
in een werk ne mer in dienst is bij een in Ne der land geves
tigde werkgever en vóór de co ro na cri sis gewoonlijk in Ne
der land werkte, maar in het bui ten land woonachtig is en 
al langere tijd thuiswerkt.

4.1  Territoriale reikwijdte Pen sioen wet
De eerste vraag die ik hier beantwoord is of de Pen sioen
wet ook van toepassing is op werk ne mers die thuiswerken 
in een woonland bui ten Ne der land. Daarbij ga ik er ge
makshalve van uit dat het woonland een EUlidstaat is. 
Voor dit vraagstuk moet gekeken worden naar Europese 
wet en regelgeving. Indien een arbeidsverhouding in ter
na tion ale aan kno pings pun ten be vat, wordt het toepasse
lijk recht op de ar beids over een komst bepaald door Veror
dening EG 593/2008 (Rome I). Rome I is de opvolger van 
het Eu ro pees Verdrag over verbintenissen uit over een
komst (EVO).

Artikel 8 van Rome I is van toepassing op individuele ar
beids over een komsten, daaron der begrepen pen sioen over
een komsten. Op grond van het eerste lid geldt als hoofdre
gel dat het recht van toepassing is dat de werkgever en 
werk ne mer toepasselijk hebben verklaard in de ar beids
over een komst. Deze vrijheid van rechtskeuze mag er ech
ter niet toe leiden dat een werk ne mer de bescherming 
verliest op grond van dwingendrechtelijke bepalingen van 
het objectief toepasselijke recht. Alle bepalingen van de 
Pen sioen wet worden blijkens de Memorie van Toelichting 
bij de Pen sioen wet gezien als dwingendrechtelijk.34

In grens over schrij dende si tu a ties is het derhalve van be
lang vast te stellen wat het objectief toepasselijke recht is. 
Dit wil zeggen het recht dat van toepassing is indien geen 
rechtskeuze wordt gemaakt. Op grond van het tweede, 

34 Ka mer stuk ken II 2005/06, 30 413, 3, p. 22.

derde en vierde lid van artikel 8 Rome I kan dit bepaald 
worden aan de hand van een drietrapsraket:
1. het land (van) waar(uit) de arbeid gewoonlijk wordt 

verricht (gewoonlijke werk land);
2. bij gebreke aan een gewoonlijk werk land, het land 

waar de werkgever gevestigd is die de werk ne mer in 
dienst heeft genomen (vestigingsland van de werkge
ver);

3. een ander land indien de ar beids over een komst een 
nauwere band heeft met dat andere land dan het ge
woonlijke werk land of vestigingsland van de werkge
ver.35

Voorgaande betekent dat op de pen sioen over een komst 
van een werk ne mer in dienst bij een in Ne der land geves
tigde werkgever die gewoonlijk zijn arbeid verricht in Ne
der land en door co ro na is gaan thuiswerken in zijn woon
land bui ten Ne der land, de Pen sioen wet van toepassing is. 
In artikel 8 lid 2 Rome I is overigens ook expliciet aangege
ven dat het gewoonlijke werk land niet geacht wordt te 
zijn ge wij zigd als de werk ne mer zijn arbeid tijdelijk in 
een ander land verricht.

Dat roept nog wel de vraag op wat verstaan moet worden 
on der ‘tijdelijk’. In Rome I zelf is dit begrip niet gedefini
eerd. In overweging 36 bij Rome I is wel aangegeven dat 
sprake is van ‘tijdelijk’ “wan neer van de werk ne mer wordt 
verwacht dat hij na de voltooiing van zijn taak in het bui ten-
land opnieuw arbeid in het land van herkomst verricht”. Ik 
interpreteer het ‘land van herkomst’ hierbij als het ‘ge
woonlijke werk land’. Uit deze overweging kan afgeleid 
worden dat voor werk ne mers die tijdens de co ro na cri sis 
in dienst zijn getreden bij een in Ne der land gevestigde 
werkgever en vanuit huis in het bui ten land hun werk
zaamheden verrichten, Ne der land niet als gewoonlijk 
werk land aangemerkt kan worden. In die si tu a ties kun je 
naar mijn mening betogen dat er door de co ro na cri sis nog 
geen sprake is van een gewoonlijk werk land. Het derde lid 
van artikel 8 Rome I bepaalt dat dan het recht van het ves
tigingsland van de werkgever, in casu Ne der land, van toe
passing is.

Resteert nog de vraag hoe artikel 8 Rome I uitpakt als een 
werk ne mer gewoonlijk in Ne der land werkte, de afgelopen 
twee jaar heeft ge werkt in zijn woonland bui ten Ne der
land en ook de komende perio de structureel blijft thuis
werken. Er komt immers een moment dat van ‘tijdelijk in 
een ander land werken’ geen sprake meer is. In het EVO 
was een vergelijkbare bepaling als artikel 8 Rome I opge
nomen. In de Memorie van Toelicht bij de Pen sioen wet is 
opgemerkt dat de regering een perio de van vijf jaar als 
een goede invulling van het begrip ‘tijdelijk’ uit het EVO 
ziet.36 Ik kan mij voorstellen dat deze termijn nog steeds 
als richtsnoer wordt genomen. De geldigheidsduur van 
een A1verklaring voor voortzetting van de so ciale verze
keringen bij de ta che ring kan op basis van afspraken tus

35 Zie ook M.C.W. Tomeij, ‘Verplichte deelneming in be drijfs tak pen sioen
fonds bij grens over schrij dende (uitzend) arbeid bij zon der dwingend 
recht?’, TPV 2017/21, paragraaf 2.

36 Ka mer stuk ken II 2005/06, 30 413, 3, p. 22.
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sen twee lidstaten bij voor beeld verlengd worden van 24 
maanden tot maximaal vijf jaar.37 Ook in de fis ca le wet en 
regelgeving komt de vijfjaars ter mijn terug. Bij voor beeld 
in het be sluit over in ter na tion ale aspecten van pen sioenen 
waarin de duur van de aanwijzing van een bui ten landse 
pen sioen re ge ling in beginsel is gesteld op maximaal vijf 
jaar.38 Voorlopig voorzie ik daarom voor werk ne mers die 
ook de komende perio de in het bui ten land thuiswerken 
geen wij zi gingen ten aanzien van de toepasselijkheid van 
de Pen sioen wet.

4.2  Pen sioenfiscaliteit bij thuiswerken in het 
bui ten land

Ik neem als uitgangspunt de si tu a tie van een in het bui
ten land woonachtige werk ne mer die gewoonlijk in Ne
der land werkt voor een in Ne der land gevestigde werkge
ver en deelneemt aan de Ne der landse pen sioen re ge ling 
van die werkgever. Als die werk ne mer door co ro na nu 
thuiswerkt, is het re le vant te kijken naar de  eventuele fis
ca le gevolgen. Hiervoor is het belastingverdrag tussen Ne
der land en het be tref fen de land van belang. Een belasting
verdrag is doorgaans afgeleid van het OESO mo del ver drag, 
maar kan zijn eigen afwijkende afspraken be vatten. 
Hieron der neem ik het OESO mo del ver drag als uitgangs
punt.

Pen sioen pre mies voor werk ne mers vallen on der artikel 15 
van het OESO mo del ver drag dat ziet op inkomen uit 
(nietzelfstandige) arbeid. De hoofdregel luidt dat de 
heffingsbe voegd heid over sa la rissen, lonen en andere 
soort ge lijke be lo ningen is toegewezen aan het woonland, 
tenzij de dienstbetrekking in het andere land wordt uitge
voerd (hierna: werk land). Voor zover de dienstbetrekking 
in het werk land wordt uitgevoerd, mag de daarmee 
correspon derende be lo ning in het werk land worden be
last. Op deze hoofdregel geldt de uit zon de ring van de zo
genoemde 183da gen re ge ling. Het gaat het bestek van dit 
artikel te bui ten om dit uitgebreid te bespreken. In de ba
sis leidt artikel 15 OESO mo del ver drag ertoe dat een in 
het bui ten land woonachtige werk ne mer die gewoonlijk in 
Ne der land werkt voor een in Ne der land gevestigde werk
gever, in Ne der land belastbaar is voor de Ne der landse 
werkdagen.

Gevolg van het thuiswerken is dat de in het bui ten land 
woonachtige werk ne mer minder of zelfs helemaal geen in 
Ne der land ge werkte dagen meer heeft. Er kan dan niet of 
nauwelijks loon worden toegerekend aan Ne der land. Op 
basis van het OESO mo del ver drag zou dan een groter deel 
van het loon, inclusief pen sioen pre mies, belastbaar zijn in 
het woonland. Dat is een belangrijke constatering. Ne der
land past op pen sioenen namelijk de omkeerregel toe, 
voor zover de pen sioen re ge ling voldoet aan de voorwaar
den uit hoofdstuk IIB van de Wet LB 1964. Ne der landse 
pen sioen re ge lingen voldoen normaal gesproken aan de 

37 Een A1verklaring, ook wel certificate of coverage genoemd, is een verkla
ring van de be voeg de autoriteiten (in Ne der land: de so ciale verzekerings
bank) dat de so ciale verzekeringen in het thuisland worden voortgezet wan
neer een werk ne mer tijdelijk in een ander EU, EER of verdragsland werkt.

38 Be sluit van 9 oktober 2015, nr. DGB2015/7010M.

voorwaarden voor toepassing van de omkeerregeling. In 
een ander (woon) land wordt een Ne der landse pen sioen
re ge ling doorgaans echter niet fiscaal erkend. Dit betekent 
dat in een ander (woon) land de werk ge vers pre mies aan 
een Ne der landse pen sioen re ge ling doorgaans wel in aan
mer king worden genomen als belastbaar loon en de werk
ne merspremies niet fiscaal aftrekbaar zijn. Bo vendien 
worden de pen sioen aan spra ken mogelijk in de heffing van 
het bui ten landse woonland betrokken. Bij voor beeld via 
een vermogensbelasting. Door het thuiswerken in het bui
ten land zou de werk ne mer dus de toepassing van de om
keerregel (gedeeltelijk) kunnen verliezen. (Gedeeltelijke) 
belastingheffing in de opbouwfase over de pen sioen pre
mies en  eventueel de pen sioen aan spra ken kan vervolgens 
weer gevolgen hebben voor de verdeling van de 
heffingsbe voegd heid over de latere pen sioen uit ke ringen 
op basis van het belastingverdrag en/of op grond van de 
na tion ale wetgevingen. De fis ca le impact van thuiswerken 
op het pen sioen kan dus groot zijn voor in het bui ten land 
woonachtige werk ne mers.

Om hierin tegemoet te komen heeft Ne der land met de ons 
omringende landen België en Duitsland specifieke tijdelij
ke afspraken gemaakt over de verdragstoepassing in het 
licht van het verplicht thuiswerken door co ro na.39 Deze 
tijdelijke afspraken houden kort gezegd in dat voor toe
passing van het belastingverdrag het verplicht (meer) 
thuiswerken mag worden genegeerd. Met andere woor
den, er is een keuzemogelijkheid om voor de verdragstoe
passing uit te gaan van de si tu a tie vóór het verplicht thuis
werken door co ro na. Er vindt dan geen verschuiving in het 
heffingsrecht plaats. Het is overigens ook toegestaan om 
geen gebruik te maken van deze keuzemogelijkheid en uit 
te gaan van de fei te lij ke (thuis) werklocatie. Dan vindt wel 
een verschuiving van het heffingsrecht plaats naar het 
woonland. Voor de so ciale zekerheid(splicht) zijn overi
gens vergelijkbare afspraken gemaakt.

De tijdelijke afspraken zijn inmiddels al meerdere keren 
verlengd.40 De einddatum staat nu voorlopig op 31 decem
ber 2021.41 Met de kennis van nu is het uiteraard de vraag 
hoe lang de tijdelijke afspraken nog in stand blijven. 
Staats se cre ta ris Vijlbrief heeft wel aangegeven dat hij 
voelt voor een permanente fis ca le regeling voor thuis
werkdagen met onze buurlanden.42 Daarvoor zouden de 
belastingverdragen met België en Duitsland aangepast 
moeten worden. Hiervoor is Ne der land afhankelijk van de 
bereidwilligheid van België en Duitsland om een der ge lij
ke regeling in het belastingverdrag overeen te komen. Bo

39 Stcrt. 2020, 25956 voor de over een komst met België en Stcrt. 2020, 21381 
voor de over een komst met Duitsland.

40 Voor de over een komst met België: Stcrt.2020, 28917, Stcrt. 202, 34541, 
Stcrt. 2020, 45202, Stcrt. 2020, 66221, Stcrt. 2021, 12553, Stcrt. 2021, 34005 
en Stcrt. 2021, 42272. Op de initiële over een komst met Duitsland was een 
automatische stilzwijgende verlenging met telkens één kalendermaand 
van toepassing totdat Ne der land of Duitsland de over een komst zou op
zeggen. De initiële over een komst is vervolgens twee keer verlengd, laat
ste lijk tot 31 december 2021. Zie Stcrt. 2021, 34076 en Stcrt. 2021, 42273.

41 Stcrt. 2021, 42272 voor de over een komst met België en Stcrt. 2021, 42273 
voor de over een komst met Duitsland.

42 Ka mer stuk ken II 2019/20, 26 834, 48, p. 10; Ka mer stuk ken II 2020/21, 
31 066, 794, p. 18 en Ka mer stuk ken II 2020/21, 31 066, 818, p. 12.
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vendien gelden de afwijkende afspraken niet voor de ver
houding met andere landen dan België en Duitsland. Eén 
ding is zeker, indien in het bui ten land woonachtige werk
ne mers ook in de toekomst structureel meer blijven thuis
werken is (fis ca le) waakzaamheid voorlopig geboden.

5.  Afsluiting

Naar verwachting zijn veel werkgevers vanwege co ro na 
voorlopig nog niet uit de fi nan ci ë le zorgen. Indien dit leidt 
tot onmacht voor het betalen van de pen sioen pre mies, is 
het van belang te weten welke oplossingsrichtingen hier
voor be schik baar zijn. Ik ben hier in deze bij dra ge uitge
breid op ingegaan.

De co ro na cri sis is een katalysator voor het meer structu
reel thuiswerken van werk ne mers. Voorlopig voorzie ik 
voor in het bui ten land woonachtige thuiswerkende werk
ne mers geen problemen ten aanzien van de toepasselijk
heid van de Pen sioen wet. Naar de toekomst toe is fis ca le 
waakzaamheid voor deze werk ne mers wel geboden.


