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'Dochters van buitenlandse bedrijven hebben baat
bij apf'
Nederlandse dochters van buitenlandse multinationals kunnen hun pensioenverplichtingen verminderen
of wegnemen door ze in te brengen bij een algemeen pensioenfonds (apf). Dat komt doordat de risico's
niet langer herleidbaar zijn naar de onderneming.
Dat stelt Bas van Boesschoten, specialist internationale arbeidsvoorwaarden van Mercer. Per 1 januari 2016 mogen
pensioenuitvoerders en verzekeraars een algemeen pensioenfonds (apf) oprichten, dat een of meer pensioenregelingen
kan uitvoeren voor verschillende bedrijven. Deze nieuwe apf’s hopen vooral kleinere ondernemingspensioenfondsen
en werkgevers met pensioenverzekeringen te trekken.
Maar de apf's zijn ook aantrekkelijk voor dochters van multinationals, weet Van Boesschoten. "Als je daar met
meerdere pensioenregelingen een zogenaamde collectiviteitskring vormt, zijn de risico's niet meer te herleiden naar
een van de individuele pensioenregelingen. De bedrijven waarvoor deze regeling geldt, hoeven de risico’s van de
regeling dan mogelijk ook niet meer op hun balans te zetten."
De verplichting om deze risico's op de balans te zetten, staat in de rapportagestandaard IAS 19 en ASC715 voor
Amerikaanse ondernemingen. In geval van een ondernemingspensioenfonds zijn deze risico's op bijvoorbeeld
bijstorting, premieverhoging of indexatie te herleiden naar een individueel bedrijf en resulteren dan in een te
kwanti ceren verplichting, aldus Van Boesschoten.
"Onder ASC715 lijkt bij een collectiviteitskring die groot genoeg is voldaan te worden aan het principe van een multiemployer plan, waarmee geen pensioenverplichting op de ondernemingsbalans meer nodig is.
Onder IAS19 is er nog minder duidelijkheid over dit onderwerp en zal de hoogte van de pensioenverplichting ook
afhangen van de premieafspraak van de onderneming met het apf. Het is immers de premieafspraak die het feitelijke
risico voor de onderneming bepaalt. De uitkomst van het accounting sommetje zou aan dat feitelijke risico getoetst
moeten worden."
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Grote fondsen nog niet aan verhoging pensioenen toe
Grote pensioenfondsen kunnen de pensioenen ook met versoepelde regels
niet verhogen. 
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DNB: Financiële sector moet meer rekening houden
met duurzaamheidsrisico's
Banken, verzekeraars en pensioenfondsen moeten meer rekening houden met
duurzaamheidsrisico's. Uit onderzoek onder Nederlandse nanciële
instellingen blijkt dat... 
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Regels voor verhoging pensioenen toch volgend jaar al
versoepeld
De pensioenen van deelnemers van een aantal fondsen kunnen volgend jaar
toch meegroeien met de prijsstijging. Een voorstel van de PvdA hiertoe kan
op steun van genoeg... 
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Gepensioneerden eisen jarenlang gemiste
pensioenverhogingen op
Van miljoenen Nederlanders zijn al jarenlang de pensioenen niet meer
verhoogd, maar volgens Europees recht zou dat niet deugen. Vijf
gepensioneerde deelnemers van... 
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Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in fossiele
industrie
Pensioenfonds ABP stopt met beleggen in producenten van fossiele
brandsto en, zoals olie- en gasconcerns. Het grootste pensioenfonds van
Nederland doet dit naar... 

