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Pensioenlockdown

Met de uitbraak van de coronapandemie is Nederland in een ernstige crisis beland waarvan de 
gevolgen nog maar amper kunnen worden overzien. Het kabinet heeft een ongekend pakket aan 
fi nanciële noodmaatregelen getroff en om de pĳ n te verzachten. Maar de uitbraak leidt hoe dan 
ook tot een economische krimp en treft ook de pensioensector in het hart: de dekkingsgraden 
zĳ n gedaald, bĳ  sommige fondsen zelfs onder het niveau van de kredietcrisis, en pensioenkor-
tingen dreigen. In dit artikel borduren we voort op de bĳ drage in het vorige nummer van Rosa 
d’Adelhart Toorop en Jan Meĳer over de diverse gevolgen.1 In het bĳ zonder focussen wĳ  ons op 
de (on)mogelĳ kheden en consequenties van een tĳ delĳ ke stopzetting van de pensioenopbouw. 
Of, zoals wĳ  dat noemen, een pensioenlockdown.

Werkgevers die als gevolg van de uitbraak in fi nan-
ciële problemen zijn gekomen en daardoor de pen-
sioenpremie niet meer kunnen afdragen, kunnen een 
beroep op coulanceregelingen die pensioenuitvoer-
ders aanbieden. Zo zijn betalingstermijnen verruimd 
en bestaat de mogelijkheid voor maatwerkoplossin-
gen.2 Premie-uitstel leidt echter niet tot premieaf-
stel.
VNO-NCW heeft afgelopen voorjaar geopperd om de 
pensioenopbouw tijdelijk stop te zetten wanneer 
werkgevers door de coronacrisis in ernstige fi nanci-
ele problemen geraken. Vanuit het devies dat bijzon-
dere tijden om bijzondere maatregelen vragen, kan 
een tijdelijke stopzetting van de pensioenopbouw er-
aan bijdragen dat een onderneming de crisis overleeft.

 ■ DE CONTEXT VAN EEN PENSIOENLOCKDOWN

De Pensioenfederatie, de Stichting van de Arbeid en 
het Verbond van Verzekeraars hebben pensioenuit-
voerders vrij snel na de uitbraak van het coronavirus, 
afgelopen maart, opgeroepen om de nodige coulance 
in acht te nemen bij de afdracht van pensioenpremie 
door werkgevers die in zwaar weer terecht zijn geko-

men.3 Dit uitstel heeft voor een groot aantal werkge-
vers enige verlichting geboden, maar van uitstel van 
premiebetaling is geen sprake; op enig moment moet 
de premie alsnog worden afgedragen. Een risico van 
een lange periode waarin uitstel van betaling wordt 

verleend, is dat dit tot een premiestuwmeer kan lei-
den. Dit kan zelfs zo hoog worden dat een werkgever 
deze last niet meer kan dragen. Een faillissement van 
de werkgever ligt dan (alsnog) op de loer.4 Dit is niet 
in het belang van de werkgever, zijn werknemers, 
maar ook niet van het pensioenfonds.
Vanuit VNO-NCW is in mei jongstleden geopperd om 
een tijdelijke stopzetting van de pensioenopbouw 

1 R. d’Adelhart Toorop, J. Meijer, Pensioenthema’s tij-
dens de onvermijdelijke coronarecessie, Pensioen Ma-
gazine, juni/juli 2020.

2 Inmiddels hanteert een aantal fondsen weer de regu-
liere betalingstermijn: PME terug naar normale beta-
lingstermijn, Pensioen Pro, 8 juni 2020.

3 Coulance bij betalen pensioenpremies voor door co-
ronacrisis getroffen bedrijven en sectoren, Den Haag, 
21 maart 2020.

4 Bij een faillissement van de werkgever heeft de werk-
nemer recht op doorbetaling van de achterstallige pre-
mie vanuit het UWV. Dit is gemaximeerd tot een jaar. 
De Pensioenfederatie heeft recentelijk voorgesteld de 
aanvraag voor de gemiste premie door pensioenfond-
sen namens de werknemers bij het UWV te laten in-
dienen. Dit leidt tot een effi ciënter aanvraagproces en 
voorkomt ook dat werknemers vergeten een aanvraag 
in te dienen. SZW lijkt nog niet enthousiast over dit 
voorstel en zoekt naar andere manieren om de door-
betaling te bevorderen.
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voor een half jaar mogelijk te maken.5 Dit leidt ook 
tot een tijdelijke stopzetting van de premieafdracht 
aan de pensioenuitvoerder. De financiële middelen 
die daarbij tijdelijk vrijkomen, kunnen worden ge-
bruikt om de onderneming door de crisis te loodsen. 
Dit voorstel triggerde ons om uitgebreider stil te staan 
bij de (on)mogelijkheden van een dergelijke pensi-
oenlockdown.

 ■ DE PENSIOENDRIEHOEK ALS BASIS

In de basis zijn het werkgever en werknemer die, al 
dan niet in collectief verband via sociale partners, af-
spraken maken over de arbeidsvoorwaarde pensioen, 
die in een pensioenovereenkomst moeten worden 
vastgelegd. Die afspraken gaan over de inhoud van 
de pensioenregeling, maar er kunnen ook afspraken 
worden gemaakt over de premie en de premieverde-
ling. De werkgever is gehouden om deze pensioenre-
geling onder te brengen bij een pensioenuitvoerder, 
en om aan hem ook de gehele pensioenpremie af te 
dragen. De pensioenuitvoerder accepteert de uitvoe-
ring van genoemde pensioenafspraken en voert deze 
uit op basis van een uitvoeringsovereenkomst of -re-
glement. Bij collectieve pensioenregelingen op grond 
van een grote of kleine verplichtstelling hebben werk-
gever en werknemer weliswaar geen keuzevrijheid – 
daar zijn het de sociale partners die over de pensi-
oenregeling gaan – maar het principe van de 
pensioendriehoek blijft hetzelfde. In de uitvoerings-
overeenkomst, c.q. het reglement moet worden vast-
gelegd hoe de premie wordt vastgesteld en door wie. 
Een pensioenfonds is verplicht om een kostendek-
kende premie vast te stellen.

 ■ PENSIOENLOCKDOWN ALS NOODMAATRE-
GEL

Over een pensioenlockdown moet niet te lichtvaar-
dig worden gedacht. Pensioen is een belangrijke se-
cundaire arbeidsvoorwaarde en dient voor werkne-
mers als inkomensvoorziening bij ouderdom 
(arbeidsongeschiktheid en overlijden). Pensioen heeft 
voor werknemers dan ook een belangrijke verzor-

gingsfunctie. Om deze reden kan een lockdown ons 
inziens alleen als uiterste noodmaatregel worden in-
gezet, dus wanneer andere mogelijkheden niet meer 
kunnen worden aangewend. Zoals de deelname aan 
de NOW-regeling, betalingsuitstel door Belasting-
dienst, pensioenuitvoerder en andere schuldeisers, 
en tijdelijke huurverlaging. Met betrekking tot de 

NOW-regeling merken we op dat daarin een vaste op-
slag voor werkgeverslasten is opgenomen, zoals de 
opbouw van vakantiegeld, pensioen en werkgevers-
premies. In de NOW II-regeling is dit 40% van de 
loonsom (in de NOW I-regeling was dit 30%).
Er kunnen zich echter situaties voordoen waarin 
werkgevers toch in ernstig financieel zwaar weer ge-
raken. Dan kan een pensioenlockdown uitkomst bie-
den. Er moet dan wel sprake zijn van een noodsitua-
tie. Dit definiëren wij als een ernstige verstoring van 
de bedrijfscontinuïteit die buiten het normale be-
drijfsrisico valt en die op korte termijn een serieuze 
bedreiging vormt voor het voortbestaan van de onder-
neming. Bedrijfsbehoud van de werkgever en daar-
aan direct gekoppeld, baanbehoud van de werkne-
mers is dan een acuut probleem.

Geen lockdown voor risicodekkingen
De pensioenregeling die werkgever en werknemer 
zijn overeengekomen, bestaat veelal uit een ouder-
domspensioen, partnerpensioen, arbeidsongeschikt-
heidspensioen en een premievrijstelling bij arbeids-
ongeschiktheid. Het verdient volgens ons in deze 
gezondheidscrisis geen aanbeveling om een volledi-
ge lockdown, dat wil zeggen een volledige tijdelijke 
stopzetting van de gehele pensioenregeling, tot stand 
te brengen. De risico’s die deelnemers als gevolg van 
het coronavirus ten aanzien van overlijden of arbeids-
ongeschiktheid lopen, moeten gedekt blijven. Dit be-
tekent dat alleen tot een tijdelijke verlaging of beëin-
diging van de opbouw van het ouderdomspensioen 
moet worden overgegaan. Gezien de hoogte van de 
premie van het ouderdomspensioen ten opzichte van 
die voor de andere pensioensoorten valt hier de groot-
ste ‘bezuiniging’ op te behalen. Uiteraard is het ook 
een optie om niet de gehele pensioenopbouw van het 
ouderdomspensioen ‘on hold’ te zetten, maar slechts 
voor een deel. In dat geval moet een deel van premie 
vanzelfsprekend worden doorbetaald. Vraag die dan 
speelt, is hoe hoog de nood aan de man is wanneer 
ook een gedeeltelijke lockdown volstaat.

 ■ PENSIOENLOCKDOWN OP GROND VAN EEN 
BETALINGSVOORBEHOUD

Op grond van art. 12 PW kan de werkgever bij het 
sluiten of wijzigen van de pensioenovereenkomst 
zich het recht voorbehouden het werkgeversdeel van 
de premie te verminderen of te beëindigen. Hiervoor 
is vereist dat sprake is van een ingrijpende wijziging 
van omstandigheden. Dit voorbehoud dient te wor-
den opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst en in 
de pensioenovereenkomst. Een werkgever die onder 
de verplichtstelling van een bedrijfstakpensioenfonds 
valt, kan hier geen beroep op doen. Volgens de wets-
geschiedenis ligt het voor de hand dat een werkgever 
die vrijwillig bij een verplichtgesteld bedrijfstakpen-
sioenfonds is aangesloten, er evenmin een beroep op 
kan doen en dat dit in de uitvoeringsovereenkomst 
wordt geregeld.6

Onder ingrijpende wijziging van omstandigheden kan 
onder meer het financiële onvermogen van de werk-
gever worden verstaan. Er moet sprake zijn van een 
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evidente overmacht, bestaande uit omstandigheden 
die ten tijde van het aangaan van de pensioenover-
eenkomst nog niet aanwezig of kenbaar waren.7 Vol-
gens Kappelle staat het niet ter discussie dat hiervan 
bij de huidige coronacrisis sprake kan zijn.8 Wij voe-
gen hieraan toe dat zwaar moet worden getild aan (de 
mate van) het financieel onvermogen, c.q. de financi-
ele positie van de werkgever. Niet iedere financiële 
klap als gevolg van de coronacrisis is voldoende. 
Waar het om moet gaan, is dat de impact zodanig 
groot is dat de werkgever niet meer in staat is pensi-
oenpremie af te dragen; hij moet buiten zijn schuld 
met de rug tegen de muur zijn komen te staan. Wan-
neer daarvan sprake is, zal van geval tot geval moe-
ten worden bekeken. Een complexe afweging waar-
bij alle omstandigheden van het geval moeten worden 
betrokken.

 ■ PENSIOENLOCKDOWN ALS EENZĲDIGE TĲDE-
LĲKE WĲZIGING

Buiten de mogelijkheid van het inroepen van een be-
talingsvoorbehoud kan ook het eenzijdig wijzigings-
beding van art. 19 PW uitkomst bieden. De invoering 
van een tijdelijke pensioenlockdown heeft het karak-
ter van een tijdelijke wijziging – beter gezegd: een tij-
delijke gedeeltelijke beëindiging – van de pensioen-
regeling. Dit houdt in dat tijdelijk geen of minder 
premie wordt afgedragen, met als gevolg dat de pen-
sioenopbouw tijdelijk wordt stopgezet, dan wel ver-
laagd.
Een werkgever kan de pensioenovereenkomst zonder 
instemming van de werknemer wijzigen wanneer dit 
schriftelijk in de pensioenovereenkomst – in de prak-
tijk: het pensioenreglement – is opgenomen. Dit kan 
echter niet zomaar. Vereist is dat sprake is van een 
zodanig zwaarwichtig belang van de werkgever dat 
het belang van de werknemer dat door de wijziging 
zou worden geschaad, daarvoor naar maatstaven van 
redelijkheid en billijkheid moet wijken.
Het eenzijdig wijzigingsbeding van art. 19 PW is ge-
baseerd op art. 7:613 BW, dat een eenzijdige wijziging 
van arbeidsvoorwaarden mogelijk maakt wanneer, 
kort gezegd, het belang van de werkgever zwaarder 
weegt dan dat van de werknemer. Volgens de juris-
prudentie moet het gewicht van het belang van de 
werkgever mede worden bepaald door dat van de 
werknemer.9 Zwaarwichtige belangen aan de zijde 
van de werkgever kunnen bestaan uit bedrijfsecono-
mische, bedrijfstechnische en bedrijfsorganisatori-
sche omstandigheden, waarbij te denken valt aan de 
situatie dat een werkgever in grote financiële moei-
lijkheden verkeert.10 De belangen van de werknemer 
en de werkgever moeten tegen elkaar worden afgewo-
gen.11 Een ernstig verslechterde financiële positie van 
de werkgever en het behoud van werkgelegenheid 
worden zwaarwichtig aan de kant van de werkgever 
geacht. Gelijktijdig weegt het belang van de werkne-
mer net zo zwaar.
Een eenzijdige aantasting van secundaire arbeids-
voorwaarden is minder moeilijk dan die van primai-
re arbeidsvoorwaarden, maar nog steeds niet eenvou-
dig. Volgens de wetsgeschiedenis wordt de mate 

waarin een werkgever zich op een eenzijdig wijzi-
gingsbeding kan beroepen, beheerst door de redelijk-
heid en billijkheid.12 Ook kan de instemming van de 
ondernemingsraad helpen om de weegschaal naar de 
zijde van de werkgever te laten doorslaan.13

Al met al zal een pensioenlockdown op grond van 
een eenzijdig wijzigingsbeding van de werkgever ons 
inziens niet eenvoudig zijn, omdat de belangen van 
de werknemer net zo zwaar meetellen als die van de 
werkgever. De inmiddels gepubliceerde lagere coro-
narechtspraak bevestigt ons beeld dat eenzijdige in-
grepen door de werkgever in arbeidsvoorwaarden 
vanwege de coronacrisis door rechters zeer kritisch 
worden bekeken en gepaard gaan met een stevige 
toets. Zo rechtvaardigt de crisis geen gedwongen op-
name van vakantiedagen, mag een werkgever het loon 
niet halveren bij een tijdelijke sluiting van een res-
taurant en mag hij een werknemer niet verplichten 
tot het opnemen van vakantiedagen.14 Tevens dient 
hij de eenzijdige wijziging deugdelijk te onderbou-
wen.15

 ■ PENSIOENLOCKDOWN MET WEDERZĲDS 
GOEDVINDEN

Een andere optie is dat werkgever en werknemer, res-
pectievelijk sociale partners, in goed overleg beslui-
ten tot een tijdelijke pensioenlockdown. Net zoals 

5 Tijdelijk stopzetten pensioenopbouw moet optie zijn 
voor sectoren in nood, Pensioen Pro, 8 mei 2020.

6 Kamerstukken II 2005/06, 30 413, nr. 3, p. 184.
7 Zie ook: A.W. Cramer, J.A. van de Hoef, W.P.M. Thijs-

sen, Beperking pensioenlasten tijdens de coronacrisis 
mogelijk?, Pensioen & Praktijk, april 2020.

8 H.M. Kappelle, Corona en pensioen; fiscale en juridi-
sche consequenties van betalingsonmacht, WFR, 
2020/70.

9 Onder meer: Hoge Raad, 29 november 2019, JAR, 
2020/11 (Fair Play).

10 Rechtbank Gelderland 13 maart 2020, 
ECLI:NL:RBGEL:2020:1608, punt 4.2.

11 I. Zaal, Het kansspel van eenzijdige wijziging van ar-
beidsvoorwaarden, ArbeidsRecht, 2020/23.

12 Kamerstukken II 1995-1996, 24 615, nr. 3, p. 21.
13 Kamerstukken II 1995/1996, 24 615, nr. 3, p. 24.
14 Voorzieningenrechter Kantonrechter Rb Amsterdam 

28 mei 2020, JAR 2020/149; Rechtbank Rotterdam 29 
mei 2020, ECLI:NL:RBROT:2020:4731. Zie ook de eer-
dere uitspraak van Kantonrechter Rechtbank Noord-
Nederland zp Groningen, 4 mei 2016, JAR 2016/140 
in verband met de uitbraak van de vogelgriep.

15 Onder meer: Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 1 
juli 2020, ECLI:NL:OGEAC:2020:161.
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beiden (collectief) kunnen besluiten om een pensi-
oenovereenkomst aan te gaan, kunnen ze ook beslui-
ten om deze te wijzigen. Dus ook om de pensioenop-
bouw en de daaraan gekoppelde pensioenpremie 
tijdelijk te versoberen of zelfs stop te zetten. Dat doen 
ze dan door de lopende overeenkomst in goed over-
leg per direct of per een korte termijn aan te passen. 
Belang van de werkgever is om zijn onderneming als 
gevolg van de coronacrisis niet failliet te laten gaan. 
Het belang van de werknemer is gelegen in het be-
houd van werkgelegenheid. Vanuit de gedachte nood 
breekt wet kan het dan in beider belang zijn om af-
spraken te maken over een tijdelijke pensioenlock-
down.
Voor de werkgever is in deze situatie zorgvuldig over-
leg met de betrokken vakbonden, ondernemingsraad 
of werknemers geboden. Hij mag zeker niet te licht-
vaardig omgaan met de instemming van de werkne-
mer. Een stilzwijgende instemming is (te) risicovol; 
ter voorkoming van een wilsgebrek dient de werkge-
ver zich nadrukkelijk te vergewissen van een welbe-
wuste instemming van de werknemer met de tijdelij-
ke bijstelling van de pensioenregeling.16 Het is ook 
zaak om de werknemers duidelijk en volledig te in-
formeren over de consequenties voor hun deelname 
in de pensioenregeling. Van belang is voorts om voor-
af te bepalen hoelang de pensioenlockdown gaat du-
ren. Partijen moeten weten waar ze aan toe zijn; een 
lockdownafspraak van bijvoorbeeld drie maanden 

geeft meer comfort dan een afspraak met een onbe-
paalde looptijd. Een vooraf bepaalde lockdownperi-
ode kan tot gevolg hebben dat de periode achteraf ge-
zien te kort was om de crisis te doorstaan. In dat geval 
zullen nieuwe afspraken moeten worden gemaakt en 
vastgelegd. Het verdient sterk aanbeveling om dat 
schriftelijk te doen.
Een pensioenlockdown met wederzijds goedvinden 
heeft het karakter van een tijdelijke wijziging van de 
pensioenregeling, waarbij de premiebetaling en daar-
mee de pensioenopbouw wordt beperkt of zelfs ge-
heel ‘on hold’ wordt gezet. Dit laatste heeft niet onze 
voorkeur. Van belang is nog dat reeds opgebouwde 
pensioenaanspraken in beginsel niet kunnen worden 
aangetast bij een wijziging van de pensioenregeling.

Verplicht Bpf
Wanneer een werkgever onder de werkingssfeer van 
een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds valt, 
kan hij niet zelf met zijn werknemers een pensioen-
lockdown overeenkomen. Het zijn sociale partners 
die over de inhoud van de pensioenregeling gaan en 

haar dus ook kunnen wijzigen; die besluiten dan dus 
voor alle werkgevers en werknemers in de bedrijfs-
tak over een pensioenlockdown, ook voor werkgevers 
voor wie de financiële noodzaak van een lockdown 
niet of in mindere mate speelt. Een splitsing tussen 
een groep werkgevers die wel en een groep werkge-
vers die niet voor een lockdown in aanmerking komt, 
is vanwege het collectieve en solidaire karakter van 
een bedrijfstakpensioenfonds niet mogelijk.
Het is duidelijk dat sociale partners alle betrokken 
belangen zorgvuldig en evenwichtig moeten afwegen. 
Wij schatten in dat de kans dat sociale partners in een 
bedrijfstafpensioenfonds tot een pensioenlockdown 
besluiten, klein is; zo’n maatregel betekent nogal wat. 
Toch moet worden onderkend dat sommige bedrijfs-
takken, zoals de horeca en de reisbranche, veel zwaar-
der door de coronacrisis worden getroffen dan ande-
re bedrijfstakken; de post- en koerierssector is zelfs 
gegroeid.17 Wanneer het overgrote deel van de werk-
gevers ernstig in problemen is geraakt, kan een lock-
down op bedrijfstakniveau een overweging zijn. Het 
bedrijfstakpensioenfonds kan een goede inschatting 
maken van de betalingsproblemen van werkgevers. 
Een werkgever is namelijk gehouden om aan het 
fonds te melden dat hij niet in staat is om de verschul-
digde premie te betalen. Wanneer hij dit nalaat, kan 
dit tot bestuurdersaansprakelijkheid leiden. Hier gaan 
wij niet nader op in.

 ■ GEEN PREMIE, WEL RECHT

De regel ‘geen premie, wel recht’ betekent kort gezegd 
dat deelnemers, wanneer hun werkgever geen pensi-
oenpremie heeft afgedragen, jegens het pensioenfonds 
wel recht hebben op pensioenopbouw. De afspraak 
van een pensioenlockdown moet om die reden niet 
uitsluitend betrekking hebben op de premiezijde, om-
dat de werknemer dan toch pensioenopbouw kan 
claimen. Hij moet daarom bovenal zien op de pensi-
oenopbouwzijde, bestaande uit een tijdelijke verso-
bering, respectievelijk stopzetting van de pensioen-
opbouw door het niveau van de pensioenregeling 
(opbouwpercentage) tijdelijk naar beneden bij te stel-
len.
De ‘geen premie, wel recht’-regel kan voor een pen-
sioenfonds wel eens nadelig uitpakken, namelijk 
wanneer een werkgever over een langere periode pre-
mie-uitstel heeft verkregen en uiteindelijk toch fail-
liet gaat. Treft dit lot een omvangrijke groep bij het 
fonds aangesloten werkgevers, dan gaat dit onvermij-
delijk ten koste van het aanwezige vermogen van het 
pensioenfonds. Bij dekkingsgraden die er veelal toch 
al niet zo florissant bij staan, kan dit zelfs tot (extra) 
pensioenkortingen leiden.

 ■ PENSIOENLOCKDOWN VANUIT HET PERSPEC-
TIEF VAN HET PENSIOENFONDS

Een pensioenlockdown met wederzijds goedvinden 
impliceert een wijziging van de pensioenregeling en 
een gewijzigde opdracht aan het pensioenfonds, die 
door dat fonds al dan niet moet worden aanvaard. Bij 
de afweging om al dan niet tot aanvaarding over te 
gaan, moet het fonds de eigen doelstellingen en uit-
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gangspunten, waaronder de risicohouding, betrekken 
(art. 102a PW). Het betreft een strategische beslissing 
van het fonds, in de zin dat het al dan niet aanvaar-
den van de opdracht de doelstelling en het bestaans-
recht van het fonds raakt. Hierbij dient het fonds alle 
betrokken belangen en de korte- en langetermijnge-
volgen voor de opgebouwde aanspraken en rechten 
te betrekken. Aldus heeft het pensioenfonds als der-
de partij in de driehoek de keuze om de aangepaste 
overeenkomst al dan niet in uitvoering te nemen. 
Welke vrijheidsgraden het fonds hierin heeft, is af-
hankelijk van de wijze waarop de precieze verhou-
ding tussen de sociale partners en het bestuur van het 
fonds contractueel of statutair is geregeld.
Het fonds zal een vergelijkbare complexe afweging 
moeten maken als zijn opdrachtgevers. Enerzijds zal 
het eraan willen bijdragen dat werkgevers en werk-
nemers zo ongeschonden mogelijk uit de crisis ko-
men en anderzijds zal het een adequate pensioenre-
geling en -opbouw van deelnemers willen 
waarborgen. Het fonds zal zijn eigen verantwoorde-
lijkheid moeten nemen, maar het verdient ons inziens 
aanbeveling wanneer het met zijn opdrachtgevers in 
deze crisissituatie vanuit een gemeenschappelijke 
doelstelling – overleven van de crisis – optrekt. Al-
leen als sprake is van een eendrachtig en tripartiet 
voorbereid besluitvormingstraject is het mogelijk om 
de noodzakelijke snelheid van handelen te bereiken. 
Als het fonds de gewijzigde opdracht niet aanvaardt, 
kan de pensioenlockdown niet worden gerealiseerd.

Gevolgen voor het pensioenfonds
Voor het pensioenfonds heeft een pensioenlockdown 
aanzienlijke gevolgen. Zoals gezegd leidt het in de 
kern tot een tijdelijke versobering, c.q. stopzetting van 
de pensioenregeling met als doel de premiebetalings-

verplichting van de werkgever te verlagen of zelfs he-
lemaal stop te zetten. Hiertoe zal het pensioenfonds 
op alle fronten de nodige inspanning moeten leveren. 
De tijdelijke verlaging van de pensioenopbouw moet 
in de pensioenadministratie worden verwerkt. Daar-
naast moet de premie-incasso worden aangepast. 
Deelnemers moeten uiteraard tijdig en helder over de 
maatregel worden geïnformeerd. Mogelijk dat deel-
nemers zich hiertegen zullen verzetten, wat tot be-
zwaren kan leiden.
Ook in juridische zin zal het pensioenfonds de nodi-
ge acties moeten ondernemen. Zo zullen de uitvoe-
ringsovereenkomst en/of het uitvoeringsreglement, het 
pensioenreglement en de abtn tijdelijk moeten worden 
aangepast. Tevens moet worden gekeken naar de ge-
volgen voor het beleggingsbeleid, de dekkingsgraad en 
het financieel-economisch evenwicht van het fonds.18

Besluitvorming en tijdsbeslag
Voordat het pensioenfonds tot actie kan overgaan, 
moeten eerst sociale partners en het pensioenfonds 
hun besluitvorming over de pensioenlockdown rond 
hebben. Sociale partners zullen na hun besluit het 
pensioenfonds moeten opdragen om de tijdelijke 
maatregelen door te voeren. Het besluitvormingstra-
ject bij zowel sociale partners als het pensioenfonds 
zal niet eenvoudig zijn, gezien de impact van de maat-
regelen, het bovenliggende belang van een zorgvul-
dige en evenwichtige belangenafweging en de onbe-
kendheid met een dergelijke tijdelijke maatregel. Dat 
zal de nodige tijd vergen. Maar omdat een pensioen-
lockdown een noodmaatregel is die snel moet kun-
nen worden ingevoerd voor een beperkte periode, 
gaat zo’n maatregel naar onze mening alleen werken 
als daar vooraf heldere afspraken over zijn gemaakt.

 ■ PENSIOENLOCKDOWN EN PENSIOENAK-
KOORD

De uitwerking van het pensioenakkoord zoals die tus-
sen kabinet en sociale partners op 12 juni jl. is afge-
sproken en in de hoofdlijnennotitie van 22 juni jl. is 
vastgelegd, bevat het ontwerp van het nieuwe pensi-
oencontract. Helder is dat werknemers in het nieuwe 
pensioencontract een premie als arbeidsvoorwaarde-
lijke pensioentoezegging krijgen. Op basis van deze 
premie wordt de pensioendoelstelling vastgesteld. 
Het nieuwe pensioencontract is onmiskenbaar een 
premieovereenkomst. Een jaarlijkse vaste pensioen-
opbouw is dan ook niet langer het uitgangspunt. De 
premie en het beleggingsrendement worden bepalend 
voor de hoogte van de pensioenuitkering. Daarmee 
zal (het niveau van) de pensioenpremie als arbeids-
voorwaarde nog veel meer dan nu het geval is aan be-
lang toenemen. Het premiestuur zal straks een cen-
trale plaats in het pensioenoverleg tussen werkgever 
en werknemer innemen. In het kader van de invoe-
ring van het nieuwe pensioenstelsel zullen hierover 
heldere en nieuwe afspraken moeten worden ge-
maakt.
Het verdient ons inziens aanbeveling om daarbij ook 
duidelijke afspraken te maken over de mogelijkheid 
van premiecoulance, -uitstel en -verlaging ingeval van 
uitzonderlijke noodsituaties, zoals de coronacrisis. 
Natuurlijk (en hopelijk) zal een dergelijke ramp zich 

16 Onder meer: HR 23 april 2010, PJ 2010, 157; Hof Den 
Bosch 19 september 2017, PJ 2017, 159.

17 De Pensioenwet bevat regels over hoe pensioenuit-
voerders moeten handelen bij een premieachterstand. 
Bij een premieachterstand van 5% van de totale jaar-
premie moet het pensioenfonds dit melden aan het 
verantwoordings- of belanghebbendenorgaan. Verze-
keraars en PPI’s hebben een meldingsplicht richting 
deelnemers en de werkgever. Op zijn vroegst drie 
maanden na de melding kan de opbouw van pensi-
oenaanspraken worden beëindigd door premievrijma-
king. De verzekeraar of PPI dient zich eerst aantoon-
baar te hebben ingespannen om de achterstallige 
premie te innen.

18 Wij verwijzen naar: G. Cremers, B. Kobus, Beleggings-
beleid in crisistijd, Pensioen Magazine, juni/juli 2020.
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niet vaak voordoen. Maar nu toch het nieuwe pensi-
oencontract moet worden opgetuigd en daarover moet 
worden onderhandeld, kan dit onderwerp maar be-
ter worden meegenomen.

 ■ TEN SLOTTE

In dit artikel hebben wij de mogelijkheden van een 
pensioenlockdown als gevolg van de coronacrisis be-
sproken. Het wettelijk kader biedt weliswaar de mo-
gelijkheid van een betalingsvoorbehoud en van een 
eenzijdig wijzigingsbeding door de werkgever, maar 

hieraan worden zware eisen gesteld. Een werkgever 
kan hier niet zomaar toe overgaan. Niet iedere fi nan-
ciële klap als gevolg van de coronacrisis is voldoen-
de. Daarnaast is er de mogelijkheid dat werkgever en 
werknemer (in collectief verband) in goed overleg een 
tijdelijke pensioenlockdown overeenkomen. De be-
langen zullen hierbij zorgvuldig moeten worden af-
gewogen, ook die van het pensioenfonds.
Bijzondere omstandigheden kunnen echter om bij-
zondere maatregelen vragen. Een pensioenlockdown 
kan dan in beeld komen. 
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