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     Acht vragen over 
Ontwerpricht

M
et de komst van de nieuwe 

Ontwerprichtlijn 271.3 lijkt 

het in eerste instantie 

alsof de Raad voor de 

Jaarverslag  geving de pensioenen in de 

jaarrekening weer terugbrengt naar de 

bescheiden rol die er was vóór 2005. De 

voorgeschreven complexe berekeningen 

voor toegezegdpensioenregelingen, die 

doorgaans door actuarissen werden 

gedaan, worden nu in ieder geval vervan-

gen door eenvoudiger regels. Maar er 

blijven nog tal van aandachtspunten, die 

hopelijk uit de lucht zijn als de ontwer-

prichtlijn definitief wordt.

Met name de volgende acht onderwerpen 

geven nu al aanleiding tot discussies over 

het bepalen van verplichtingen dan wel 

vorderingen.

1 ACHTERSTAND IN ADMINISTRATIE 

PENSIOENUITVOERDER

In alinea 271.306 staat onder andere 

vermeld: “… Voor zover de aan de pensi-

oenuitvoerder te betalen premie nog niet is 

voldaan, dient deze als verplichting op de 

balans te worden opgenomen.”

In de praktijk kent de administratie van 

met name verzekeringsmaatschappijen 

vaak een achterstand. De prolongatiepre-

mies worden vaak nog gebaseerd op een 

pensioengevend salaris dat één of twee 

jaar achterloopt. Ook ontbreken soms nog 

deelnemers die afgelopen periode(n) in 

dienst zijn getreden, of staan juist werk-

nemers die inmiddels uit dienst zijn 

getreden nog steeds in het bestand. In dit 

laatste geval moet de werkgever een 

premierestitutie ontvangen en is een 

vordering op zijn plaats. In de eerderge-

noemde situaties moet een verplichting 

worden vastgesteld en, mits materieel, 

opgenomen in de balans. De toename van 

de verplichting moet dan weer onderdeel 

worden van de pensioenlast van vorig 

jaar.

2 VERBETERING VAN PENSIOEN-

REGELING

Alinea 271.307 noemt drie voorwaarden 

voor het opnemen van een voorziening: 

een afdwingbare of feitelijke verplichting, 

een waarschijnlijke uitstroom van 

middelen en de mogelijkheid van een 

betrouwbare schatting.

In de toelichtende tekst bij alinea 271.307 

lezen wij: “Van een feitelijke verplichting is 

eveneens sprake wanneer de rechtspersoon 

het stellige voornemen heeft om een 

bestaande pensioenregeling te verbeteren 

of aan te vullen. De verwerking in de jaar-

rekening van dergelijke toe te kennen 

aanspraken is gebaseerd op een concreet 

uitgewerkt plan.”

In het geval van een verbetering van een 

pensioenregeling gaat volgens onze inter-

pretatie de verplichting (dus hier voorzie-

ning voor zover nog niet gefinancierd) 

dan niet verder dan een verbetering over 

de reeds opgebouwde aanspraken, dus die 

aanspraken die toe te rekenen zijn aan 

verstreken diensttijd en op basis van het 

huidige salarisniveau. 

3 HERSTELPREMIES

Alinea 271.309 vermeldt: “De rechtsper-

soon dient een voorziening op te nemen 

indien op basis van de uitvoeringsovereen-

komst een verplichting bestaat en het 

waarschijnlijk is dat de aanwending van 

een maatregelenpakket, dat nodig is voor 

het herstel van de op balansdatum 

bestaande dekkingsgraad, zal leiden tot 

een uitstroom van middelen en de omvang 

betrouwbaar kan worden geschat.”

Interessant in dat licht is een onderne-

ming die aangesloten is bij pensioenfonds 

Metalektro. Dit bedrijfstakpensioenfonds 

kent een staffel voor de dekkingsgraad 

die bepaalt hoe premie en indexatie dyna-

misch worden aangepast. Hiermee heeft 

dit fonds al een (korte- en langetermijn) 

herstelplan ingebouwd in het beleid. 

Vanwege huidige lage dekkingsgraad 

wordt momenteel de maximale premie 

gevraagd ter grootte van 23 procent van 

de pensioengrondslag; de indexatie is 

volgens diezelfde staffel momenteel nul 

procent. De kostendekkende premie 

bedraagt 17,5 procent van diezelfde 

grondslag. Je zou dus kunnen stellen dat 

momenteel een herstelpremie van 5,5 

procent van de grondslag wordt betaald.

In de toelichtende tekst geeft de RJ aan 

dat ten aanzien van de verplichting voor 

de onderneming de Uitvoeringsovereen-

komst leidend is.

De Uitvoeringsovereenkomst is de 

formele (juridische) vaststelling van 

onder andere de financieringsafspraken 
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terwijl de feitelijke verplichting verder 

gaat door de afgesproken premiestaffel.

En als we toch uitkomen op die 5,5 

procent verschil vanuit de feitelijke situ-

atie, voor welke periode moeten we dan de 

verplichting opnemen? Onbekend is 

wanneer de dekkingsgraad weer hoog 

genoeg zal zijn, en de premie teruggaat 

naar 17,5 procent.

Overigens zijn er ook partijen die 

aangeven dat ondernemingen die bij een 

bedrijfstakpensioenfonds zijn aange-

sloten in deze situatie helemaal geen 

verplichting hoeven op te nemen. 

Waarom deze ondernemingen niet en 

ondernemingen aangesloten bij een 

ondernemingspensioenfonds wel?

4 WAARDEOVERDRACHT

In alinea 271.312 wordt genoemd dat ook 

verplichtingen en vorderingen voort-

vloeien uit eventuele nadelen of voordelen 

van individuele waardeoverdrachten. 

Dit is met name een belangrijk punt voor 

verzekerde regelingen die te maken krijgen 

met waardeoverdrachten vanuit pensioen-

fondsen die op dit moment vanwege een te 

lage dekkingsgraad niet mogen overdragen. 

Deze overdrachten zijn daarmee uitgesteld 

tot een moment waarop de dekkingsgraad 

weer voldoende is (meer dan 105 procent).

De disconteringsvoet voor overdrachten 

is voor 2009 gesteld op 4,533 procent 

terwijl de aan de verzekeraar te betalen 

koopsommen in veel gevallen worden 

gebaseerd op een tariefsrente van drie 

procent. De praktijk laat zien dat in 

sommige gevallen een overdrachtswaarde 

van € 100.000 kan staan tegenover een 

koopsom bij de verzekeraar van € 130.000 

of zelfs hoger. Dit verschil (hier € 30.000) 

komt dan ten laste van de werkgever. 

Vraag is op welk moment de werkgever 

hiervoor een verplichting op de balans 

moet gaan nemen: wanneer een nieuwe 

werknemer in dienst treedt, wanneer hij 

de aanvraag doet, wanneer de oude 

uitvoerder de informatie verstrekt over 

opgebouwde aanspraken en overdrachts-

waarde, of pas wanneer de werknemer 

aangeeft gebruik te willen maken van de 

overdracht?

Een van de laatste twee lijkt ons de juiste, 

aangezien pas op dat moment zonder te 

veel inspanningen een goede schatting 

kan worden gemaakt.

5 OVERRENTE OF WINSTDELING 

VOLGENS VERZEKERINGSCONTRACT

De in alinea 271.312 genoemde overrente 

en winstdeling van verzekeringscon-

tracten speelt ook wanneer het achter-

lopen van een administratie van een 

verzekeraar het moeilijk maakt een goed 

beeld te krijgen van de actuele pensioen-

verplichting voor een rechtspersoon.

In veel situaties kan op basis van nieuw 

verschuldigde premies met name van de 

overrente een betere inschatting worden 

gemaakt, waardoor de vordering of 

verplichting kan worden geactualiseerd.

6 BACKSERVICE EN ONVOORWAARDE-

LIJKE INDEXATIE MET REEDS BEKEND 

PERCENTAGE

Alinea 271.313 vermeldt: “Voor toekom-

stige salarisverhogingen die op balans-

datum reeds zijn toegezegd dient een 

voorziening te worden opgenomen voor de 

uit deze toegezegde salarisverhogingen 

voortvloeiende aanpassing van de per 

balansdatum opgebouwde aanspraken.”

Is per 31 december 2008 de salarisverho-

ging van de dag erna reeds bekend en is 

deze direct pensioengevend, dan is in de 

eindloonregeling te bepalen welke back-

service er geldt over de periode tot en met 

31 december 2008. Met de tarieven van 

de pensioenuitvoerder kan tevens worden 

vastgesteld hoe hoog de af te dragen back-

service-koopsom is. Overigens geldt 

hetzelfde voor middelloonregelingen met 

een onvoorwaardelijke indexatie, waarbij 

de opgebouwde aanspraken voor actieve 

deelnemers meegroeien met de algemene 

loonsverhogingen.

Maar de verplichting kan nog verder gaan 

dan alleen de dag na de balansdatum. 

Bijvoorbeeld als vanuit de CAO-onderhan-

delingen al bekend is wat de salarisaan-

passing op bijvoorbeeld 1 april 2009 zal 

zijn. Ook daar kan per 31 december 2008 

worden bepaald welk deel van de resulte-

rende aanspraken is toe te rekenen aan de 

periode tot en met 2008.

7 ONVOORWAARDELIJKE INDEXATIES 

MET NOG NIET VASTSTAAND PERCENTAGE

Bij onvoorwaardelijke indexaties worden 

de opgebouwde aanspraken verhoogd met 

een percentage dat bijvoorbeeld gelijk is 

aan de algemene loonsverhoging. Deze 

verhoging geldt voor een bepaalde periode 

en er worden geen voorwaarden aan 

verbonden zoals voldoende aanwezige 

middelen.

Met de komst van de Pensioenwet is een 

zogenaamde ‘toeslagenmatrix’ geïntrodu-

ceerd, waarin onder andere wordt aange-

geven hoe de indexatie wordt 

gefinancierd. Onvoorwaardelijke indexa-

ties kennen doorgaans een nog onzeker 

percentage. Indexaties met een vast 

percentage betreffen doorgaans verze-

kerde regelingen, en voor die indexatie int 

de verzekeraar doorgaans al van te voren 

een extra premie.

8 VOORWAARDELIJKE INDEXATIE

Ten aanzien van onvoorwaardelijke 

indexaties met een nog onbekend percen-

tage en voor voorwaardelijke indexaties, 

meldt de toelichting bij alinea 271.313: 

“Daarbij kunnen rechtspersonen ervoor 

kiezen om rekening te houden met uit 

verwachte toekomstige salarisstijgingen 

voortvloeiende aanpassingen van per 

balansdatum opgebouwde aanspraken.”

Dit interpreteren wij als een vrijheid om 

al of niet rekening te houden met deze 

indexaties (en ook toekomstige backser-

vice-lasten in geval van een eindloonrege-

ling). Uiteraard dient bij toepassing 

hiervan weer sprake te zijn van een 

bestendige gedragslijn.

HUIDIGE SITUATIE VOEDT VRAGEN

Ondanks de schijn van terugkeer naar de 

pensioensituatie van vóór 2005, vragen bij 

het opstellen en controleren van de jaarre-

kening toch tal van pensioenaspecten de 

nodige aandacht. Dit wordt extra gevoed 

door huidige lage dekkingsgraden van 

pensioenfondsen - met consequenties 

voor waardeoverdrachten en herstelpre-

mies - en de bestaande achterstanden in 

administraties van verzekeraars. 
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