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Fusie Bpf’en met tijdelijk afgeschei-
den vermogens: fusie in slow motion?

In een brief van 22 december 2016 stelt het kabinet voor om verplichtgestelde bedrĳ fstakpensi-
oenfondsen de mogelĳ kheid te bieden van een fusie met tĳ delĳ k afgescheiden vermogens. Op 
die manier zou ook voor hen schaalvergroting makkelĳ ker worden. Ze hebben immers geen toe-
gang tot bĳ voorbeeld het algemeen pensioenfonds (APF). De rechtsfi guur van fusie met een 
rechtspersoon met afgescheiden vermogens is echter (nog) niet geregeld in het Burgerlĳ k Wet-
boek of andere wetgeving. Maar wanneer het tot een wettelĳ ke regeling komt, vergt die wel een 
zorgvuldige uitwerking. Wĳ  bespreken hier de voorlopige ideeën van het kabinet over een der-
gelĳ ke uitwerking en een selectie van de vele vragen die het voorstel oproept.

enorm en ook de hieraan verbonden kosten zijn niet 
gering. Voor de veelheid aan (nog) bestaande kleine-
re fondsen dwingt dit tot schaalvergroting via fusies 
en/of uitbesteding.’1

De recente op schaalvergroting gerichte stelselwijzi-
gingen betroffen in hoofdzaak ondernemingspensi-
oenfondsen. Voor die fondsen werden alternatieven 
ontworpen, zoals de premiepensioeninstelling (PPI), 
het algemeen pensioenfonds (APF) en het inmiddels 
ter ziele gegane idee van een multi-opf. Van het re-
cent ingevoerde APF zijn de verwachtingen om als 
bruikbaar consolidatievehikel te fungeren hoogge-
spannen. Bedrijfstakken en bedrijfstakpensioenfond-
sen – met name de verplichtgestelde – moesten het 
doen zonder toegang tot elk van deze instellingen. 
Verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen, waar-
bij de verplichtstelling voortduurt, kunnen op dit mo-
ment slechts gebruikmaken van het samengaan – in 
de vorm van een fusie of collectieve waardeover-
dracht – met een ander verplichtgesteld bedrijfstak-
pensioenfonds. Daaraan kleven de nodige beperkin-
gen, waardoor het voor deze fondsen lastiger 
consolideren is.

 ■ SCHAALVERGROTINGSMOGELĲ KHEDEN

De politieke en maatschappelijke druk om ook voor 
bedrijfstakpensioenfondsen meer mogelijkheden tot 
schaalvergroting te creëren, is met name opgevoerd 
in het kader van de parlementaire behandeling van 
de Wet Algemeen Pensioenfonds (Wet APF) en de 
consultatie van dat wetsvoorstel. Al snel na het in-
dienen van het wetsvoorstel werd staatssecretaris 
Klijnsma gevraagd waarom verplichtgestelde bedrijfs-
takpensioenfondsen geen toegang kregen tot een APF. 
Ze stelde dat daarvoor eerst een fundamentele dis-
cussie over de verplichtstelling nodig is en merkte in 
dat kader op: ‘Duidelijk is [...] dat ook (kleinere) ver-
plichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen voor de-
zelfde uitdagingen kunnen komen te staan als onder-
nemingspensioenfondsen, niet-verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen en beroepspensioenrege-
lingen. Ook (kleinere) verplichtgestelde bedrijfstak-
pensioenfondsen kunnen daarom baat hebben bij de 

Het aantal pensioenfondsen in Nederland daalt al ge-
ruime tijd. De laatste cijfers van De Nederlandsche 
Bank laten zien dat er in het derde kwartaal van 2016 
nog 294 pensioenfondsen waren. Dat zijn er aanzien-
lijk minder dan de circa 380 fondsen in 2013 en de 
circa 515 fondsen in 2010. Er zijn op dit moment 50 
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Circa 
30 daarvan hebben een vereist eigen vermogen van 
minder dan € 3 miljard. Zij kunnen worden gezien 
als kleine pensioenfondsen.
Dat er onder kleinere pensioenfondsen de behoefte 
bestaat aan schaalvergroting is sinds jaar en dag een 
vaste aanname in het denken over het (meer) toe-
komstbestendig maken van het Nederlandse pensi-
oenstelsel. In zijn advies van maart 2007 bij de intro-
ductie van een algemene pensioeninstelling schreef 
W.A. Boot daarover het volgende: ‘Een [...] ontwikke-
ling is de toenemende druk vanuit toezichthouders 
en regelgevers op de professionalisering van het ma-
nagement en de interne organisatie van pensioen-
fondsen en uitvoeringsorganisaties. Deze druk is 
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extra keuzemogelijkheid die het algemeen pensioen-
fonds biedt en de schaalvoordelen die het kan reali-
seren waarmee bestuurlijke lasten en uitvoeringskos-
ten kunnen worden beperkt. Wel hecht de regering 
eraan te vermelden dat verplichte bedrijfstakpensi-
oenfondsen beschikken over andere mogelijkheden 
om tot schaalvergroting te komen. Bijvoorbeeld via 
het uitbreiden van de verplichtstelling. Die mogelijk-
heid hebben ondernemingspensioenfondsen bijvoor-
beeld niet. Datzelfde geldt voor de mogelijkheid van 
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen om tot 
schaalvergroting komen door uitbreiding via de sta-
tutaire werkingssfeer conform het nieuwe art. 121a 
van de Pensioenwet.’2

Mede naar aanleiding van het nadien aangenomen 
maar niet in de Wet APF verwerkte, amendement 
Lodders/Vermeij werd de aangekondigde fundamen-
tele discussie niet afgewacht.3 Het APF werd per 1 ja-
nuari 2016 mogelijk gemaakt, zonder toegang daartoe 
voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. 
Klijnsma heeft in 2016 overleg gevoerd met de Pen-
sioenfederatie en de sociale partners over verruiming 
van de consolidatiemogelijkheden voor verplichtge-
stelde bedrijfstakpensioenfondsen. Die hebben daar-
bij een sterke voorkeur uitgesproken voor een fusie 
met afgescheiden vermogens.4 Klijnsma gaf in de zo-

mer van 2016 aan deze mogelijkheid verder te willen 
uitwerken, waarbij als uitgangspunt werd genomen 
dat het hanteren van afgescheiden vermogens van tij-
delijke aard zou moeten zijn. Bij brief van 22 decem-
ber 2016 heeft ze een verdere uitwerking gegeven van 
de mogelijkheid voor verplichtgestelde bedrijfstak-
pensioenfondsen om te fuseren met behoud van tij-
delijk afgescheiden vermogens.5 De brief bevat hoofd-
lijnen voor een wetsvoorstel dat het kabinet op korte 
termijn wenst uit te werken en moet leiden tot inwer-
kingtreding van nieuwe wetgeving per 1 januari 2018.

 ■ WAAROM FUSIE MET AFGESCHEIDEN  
VERMOGENS?

Waarom doet het kabinet het voorstel om verplicht-
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid 
te bieden te fuseren met behoud van tijdelijk afge-
scheiden vermogens? Het kabinet is daarover bijzon-
der kort: ‘[...] zowel ondernemingspensioenfondsen 
als verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen 
hebben de behoefte om tot schaalvergroting te ko-
men. Deze brief verkent daarom de randvoorwaar-
den van een conceptwetsvoorstel voor schaalvergro-

ting door middel van fusie voor verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijke afgeschei-
den vermogens. [...] Bij alle mogelijkheden die ver-
plichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen hebben 
om tot schaalvergroting te komen is een afweging aan 
de orde. Dit betreft de afweging tussen enerzijds de 
complexiteit van het komen tot schaalvergroting en 
anderzijds de resultaten die daarmee behaald kun-
nen worden. Simpel gezegd: een fusie is complexer 
en dus moeilijker te realiseren, maar biedt tegelijker-
tijd potentieel de meeste besparingen op de uitvoe-
ringskosten.’
Een fusie biedt potentieel de meeste besparing op 
de uitvoeringskosten, is de kennelijke analyse. Ook 
beantwoordt het voorstel op dit punt aan de wens 
van de Pensioenfederatie en de sociale partners. 
Maar welke alternatieven zijn gewogen en wat bij 
die weging de doorslag heeft gegeven, is volstrekt 
onhelder. Meer duidelijkheid op dit punt mag wor-
den verwacht, zeker wanneer het idee verder wordt 
uitgewerkt in een wetsvoorstel. Er zijn immers de 
nodige alternatieven, met elk zijn eigen voor- en na-
delen.
Er zijn ten minste drie alternatieven voor het fusie-
voorstel van het kabinet die niet afhankelijk zijn van 
de afronding van de fundamentele discussie over het 
pensioenstelsel. Dit betreft de APF-mimic, de coöpe-
ratie en het zogenoemde algemeen verplichtgesteld 
bedrijfstakpensioenfonds (AVBPF).6 Dit laatste alter-
natief ziet op een APF dat uitsluitend openstaat voor 
verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. Het 
idee van een AVBPF vergt minimale wetswijziging.7

 ■ KABINETSVOORSTEL OP HOOFDLĲNEN

Het kabinetsvoorstel is om fusie van verplichtgestel-
de bedrijfstakpensioenfondsen met tijdelijk afgeschei-
den vermogen(s) in beginsel mogelijk te maken. Hoe 
dat exact in zijn werk zal gaan, moet nog worden uit-
gewerkt in een concrete wettekst. Wel zijn de hoofd-
lijnen van het voorstel bekend. Die hoofdlijnen en de 
vragen die zij oproepen bespreken wij hierna.

Fusie uitgangspunt
Het voorstel neemt de juridische fusie van art. 2:309 
e.v. BW tot uitgangspunt. Bij een juridische fusie is 
sprake van (a) een (meerzijdige) rechtshandeling (b) 
die strekt tot een vermogensovergang onder algeme-
ne titel van de verdwijnende rechtspersoon of rechts-
personen op de verkrijgende rechtspersoon. Het ge-
volg van de fusie is dat de fuserende rechtspersonen 
met uitzondering van de verkrijgende rechtspersoon 

1 Bijlage bij Kamerstukken II, 2006-2007, 30 413, nr. 96.
2   Kamerstukken II 2014-2015, 34 117, nr. 9, p. 31-32.
3   Kamerstukken II 2014-2015, 34 117, nr. 17.
4   Kamerstukken II 2015-2016, 32 043, nr. 328, p. 6-7.
5   Kamerstukken II 2016-2017, 32 043, nr. 351.
6   Zie hierover het position paper van Van Doorne  

(https://www.vandoorne.com/kennisdeling/
Nieuws/2016_q4/position-paper-algemeen-verplicht-
gesteld-bedrijfstakpensioenfonds/).

7   Een conceptwettekst is opgenomen als bijlage bij 
voornoemd position paper.
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door de fusie onmiddellijk ophouden te bestaan (art. 
2:311, lid 1 BW).
Tijdens de parlementaire behandeling van de Wet 
APF is gewezen op de mogelijkheid tot fusie tussen 
een pensioenfonds en een APF, maar een verdere uit-
werking daarvan, laat staan een wettelijke veranke-
ring, bleef achterwege.8 De grondslag om tot die fusie 
te komen wordt in de ogen van de wetgever kenne-
lijk afdoende gegeven in titel 2.7 BW. Hierbij moet 
worden bedacht dat met het APF het door één rechts-
persoon kunnen aanhouden van meerdere goederen-
rechtelijk afgescheiden vermogens is geïntroduceerd. 
Hoe een juridische fusie met een dergelijke rechts-
persoon zou moeten worden vormgegeven, is dan ook 
niet klip en klaar af te leiden uit titel 2.7 BW. De wet-
gever heeft de invulling daarvan aan de praktijk over-
gelaten,9 en dat is voor de rechtszekerheid geen goe-
de zaak. Een verdere verduidelijking en wettelijke 
verankering is dan ook wenselijk.10

Tijdelijk financieel en goederenrechtelijk afgeschei-
den vermogens
Het kabinetsvoorstel gaat uit van een fusie met tijde-
lijk afgescheiden vermogens. Waarom geen perma-
nent afgescheiden vermogens? Volgens het voorstel 
moet worden voorkomen dat er de facto een praktijk 
van continu afgescheiden vermogens ontstaat, omdat 
dat gevolgen zou hebben voor de houdbaarheid van 
de verplichtstelling. Wij plaatsen daar onze vraagte-
kens bij, maar dit lijkt inmiddels de vaste gedachte-
lijn van het kabinet.11 Waarom geen fusie zonder af-
gescheiden vermogens, maar met gedifferentieerde 
korting- en toeslagverlening? De variant van fusie 
zonder afgescheiden vermogens biedt slechts zeer be-
perkt ruimte om onderscheid te kunnen maken tus-
sen deelnemers aan verschillende pensioenregelin-
gen – ondanks de inmiddels in art. 15a Besluit FTK 
opgenomen regeling over het toeslagendepot.

De goederenrechtelijke scheiding van vermogens 
wordt toegestaan voor een tijdelijke periode. Tijdelijk 
betekent in dit geval een periode van maximaal vijf 
jaar met de mogelijkheid van verlenging met één jaar 
voor een uiterste poging tot het samenvoegen van de 
afgescheiden vermogens en met verlenging van twee 
jaar indien blijkt dat de afgescheiden vermogens uit-
eindelijk niet kunnen worden samengevoegd. Verlen-
ging kan slecht met toestemming van DNB. Als reden 

voor het slechts tijdelijk toestaan van afgescheiden 
vermogens wordt de potentieel marktverstorende wer-
king in geval van voortdurend afgescheiden vermo-
gens gegeven, alsook de noodzaak voor een doelge-
richte, zij het tijdelijke uitzondering op het 
uitgangspunt van onderlinge solidariteit. Dit argument 
is naar onze mening weinig overtuigend. Het is bo-
vendien twijfelachtig of het opleggen van een gefixeer-
de periode – met verstrekkende consequenties na om-
mekomst van die periode – in het belang van de 
deelnemers is. Diezelfde vraag kan worden gesteld bij 
het verlangen dat de dekkingsgraden van de afgeschei-
den vermogens naar elkaar toe dienen te groeien.
Feitelijk en juridisch heeft deze tijdelijkheid tot ge-
volg dat pas na verloop van tijd de oorspronkelijke 
vermogens samengaan. Het voorstel spreekt over het 
‘aanvangen van de fusie’, de latere ‘integratie van 
vermogens’, de statutaire werkingssfeer ‘tijdens de 
fusie’ en ‘de voltooiing van de fusie’. Wij gaan ervan 
uit dat niet gedoeld is op een (maximaal) zes jaar lang 
voortdurend fusietraject, maar dat de eerste stap, te 
weten de juridische fusie met afgescheiden vermo-
gens, een volledig afgerond fusietraject behelst. Het 
is vervolgens de vraag hoe het uiteindelijke samen-
gaan van de afgescheiden vermogens juridisch te 
kwalificeren en vast te stellen welke rechtsbescher-
ming daarbij hoort. Is er wellicht formeel sprake van 
een waardeoverdracht? Wanneer het vervallen van 
de vermogensscheiding ertoe leidt dat de waarde van 
opgebouwde pensioenrechten of aanspraken wordt 
aangewend ten behoeve van andere pensioenrechten 
of aanspraken, is sprake van een interne collectieve 
waardeoverdracht.12

Maar wat nu als de pensioenrechten of pensioenaan-
spraken gelijk blijven en slechts de vermogensschei-
ding wordt opgeheven? Er is geen andere pensioen-
uitvoerder betrokken, maar slechts een 
(goederenrechtelijk?) ander vermogen bij dezelfde 
pensioenuitvoerder. Is dat voldoende voor kwalifica-
tie als een collectieve waardeoverdracht? Naar de let-
ter van de Pensioenwet niet, zouden wij denken. Het 
ligt dan ook in de rede dat de staatssecretaris bij het 
samenvoegen van de afgescheiden vermogens aan-
sluiting zoekt bij de regels die bij het APF gelden. Dit 
betekent dat bij het samenvoegen van afgescheiden 
vermogens, waarbij sprake is van beëindiging van het 
aanhouden van die afgescheiden vermogens, de rou-
te van art. 84 PW zou moeten worden gevolgd. Deel-
nemers kunnen dan geen bezwaar maken tegen die 
samenvoeging van de afgescheiden vermogens. Op 
welke wijze de deelnemers – en andere crediteuren 
van een afgescheiden vermogen – worden beschermd 
bij samenvoeging van de afgescheiden vermogens is 
vooralsnog, net zoals dat voor het APF geldt, ondui-
delijk. Een sluitend antwoord daarop is, lijkt ons, es-
sentieel voor afdoende functioneren van dit voorstel.
De keuze van de staatssecretaris om het aanhouden 
van afgescheiden vermogens slechts tijdelijk toe te 
staan, heeft tot gevolg dat in geval van een ‘mislukte 
fusie’, oftewel een fusie waarbij het verschil tussen de 
dekkingsgraden van de afgescheiden vermogens niet 
is weggenomen, men weer moet splitsen in afzonder-
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lijke fondsen. Hoe een dergelijke splitsing zijn beslag 
dient te krijgen, is nog onduidelijk. Mogelijk dat hier-
bij een parallel wordt gezocht met het beëindigen van 
een collectiviteitkring van een APF en dat dus de rou-
te van art. 84 PW moet worden gevolgd. De deelne-
mers hebben in dat geval (wederom) geen bezwaar-
recht. Wordt gekozen voor de route van de juridische 

splitsing, dan hebben de deelnemers een (beperkt) ver-
zetrecht uit hoofde van art. 2:334l, lid 1 BW. Het is 
zeer de vraag of de bestuurders van de fusiefondsen 
zich willen storten in een dergelijk fusietraject met 
een onzekere uitkomst, waarbij zowel bij aanvang van 
het traject als op het moment van samenvoegen van 
de afgescheiden vermogens of het splitsen van het 
fonds, geen bezwaarrecht of beperkt verzetrecht be-
staat. Zijn de deelnemers echt gebaat bij een dergelij-
ke keuze in de consolidatie? Ook is nog geheel ondui-
delijk hoe de dwingendrechtelijke hoofdelijk 
aansprakelijkheidsregeling in geval van een juridische 
splitsing uit hoofde van art. 2:334t BW zich verhoudt 
tot het aanhouden van afgescheiden vermogens.

Regulering van een op fuserende bpf’en toegesneden 
voorstel tot fusie
Elke fusie vergt dat de besturen van de te fuseren 
fondsen een voorstel tot fusie en een toelichting daar-
bij opstellen.13 Het kabinetsvoorstel kleurt de voor-
waarden waaraan voorstel en toelichting moeten vol-
doen, nader in.14 In aanvulling op de in titel 2.7 BW 
gestelde eisen dient het fusieplan nog de volgende 
elementen te bevatten:
 – een beschrijving van de aannames op basis waar-

van en de wijze waarop wordt toegewerkt naar het 
wegnemen van het dekkingsgraadverschil tussen 
de afgescheiden vermogens;

 – een beschrijving waarom er ‘duidelijke samen-
hang’ is tussen de verplichtgestelde bedrijfstak-
pensioenfondsen die fusie overwegen;

 – een beschrijving van de bedrijfsvoering van het te 
vormen fusiefonds, waaronder een beschrijving 
van beleggingsbeleid, de organisatie van de admi-
nistratie en de organisatie van het bestuur; en

 – een beschrijving van hoe de afgescheiden vermo-
gens, c.q. de oorspronkelijke fondsen uit elkaar 
gaan wanneer de fusie niet mocht slagen.

Uit het kabinetsvoorstel wordt niet duidelijk op wel-
ke wijze in de medezeggenschap bij een fusiefonds 
met tijdelijk afgescheiden vermogens moet worden 
voorzien. Dit lijkt aan de fusiefondsen en de sociale 
partners te zijn overgelaten. Gelet op de uitvoerige 
discussies die zijn gevoerd in het kader van de Wet 
versterking bestuur pensioenfondsen en vervolgens 
ook nog in het kader van de Wet APF is het wense-
lijk dat voor de medezeggenschap – en voor de be-
stuursmodellen in algemene zin – simpelweg aanslui-
ting wordt gezocht bij het APF.
De beschrijving hoe de afgescheiden vermogens – na 
maximaal zeven jaar na de fusie! – weer worden ge-
splitst, lijkt weinig zinvol. Die kan hoogstens zeer ab-
stract zijn. Er zal bovendien toch echt op het moment 
waarop de splitsing waarschijnlijk wordt, moeten 
worden beoordeeld wat daartoe de meest aangewe-
zen route is.

Verbodsbevoegdheid DNB?
DNB heeft niet de bevoegdheid – vergelijkbaar met 
die bij collectieve waardeoverdrachten – om een ju-
ridische fusie of juridische splitsing te verbieden. Het 
voorstel is om een dergelijke bevoegdheid te creëren 
omdat, zo is de gedachte, een juridische fusie of juri-
dische splitsing ‘vergelijkbaar is’ met een collectieve 
waardeoverdracht. Waaruit die vergelijkbaarheid dan 
bestaat, blijkt niet uit het kabinetsvoorstel. Een be-
langrijk verschil is in ieder geval dat juridische fusie 
en juridische splitsing met diverse waarborgen in het 
BW zijn omkleed. Bovendien heeft DNB ook nu reeds 
voldoende bevoegdheden om op te treden in geval 

8   Kamerstukken II 2014-2015, 34 117, nr. 3, p. 11. 
9   Het eerste praktijkvoorbeeld heeft zich inmiddels aan-

gediend. Op 9 januari 2017 is door Stichting Pensi-
oenfonds RBS Nederland (als verdwijnende rechts-
persoon) en Stichting Achmea Algemeen 
Pensioenfonds (als verkrijgende rechtspersoon) een 
voorstel tot fusie gedeponeerd bij de Kamer van 
Koophandel.

10 Zie hiertoe in het kader van de Wet APF onder andere 
de consultatiereacties op het voorontwerp van de Wet 
APF, zoals die van VBC Notarissen en Van Doorne, 
alsook R.H. Maatman & A. Steneker, Het wetsvoorstel 
algemeen pensioenfonds (APF), Ondernemingsrecht 
2015/31, p. 27-34.

11 Wij verwijzen naar de rapportage van de Raad van 
State bij het amendement Lodders/Vermeij en de reac-
tie van staatssecretaris Klijnsma. Daarin werden 
vraagtekens geplaatst in het kader van het Europees 
mededingingsrecht bij het (permanent) wegvallen van 
het verbond op ringfencing.

12 Een dergelijke interne collectieve waardeoverdracht 
ex art. 83 PW vergt wel een verzoek van de werkgever 
daartoe. In het consultatiedocument 'Wet waardeover-
dracht klein pensioen' (https://www.internetconsulta-
tie.nl/), waarin enkele wijzigingen van art. 83 PW zijn 
voorzien, wordt de problematiek van de niet langer 
bestaande werkgever helaas nog steeds niet opgelost.

13 Vgl. art. 2:312, lid 1 BW voor de minimum eisen aan 
een fusievoorstel. Vgl. art. 2:313 BW voor de eisen 
aan de toelichting op het fusievoorstel.

14 In het kabinetsvoorstel wordt gesproken over een 'fu-
sieplan'. Dit lijkt te doelen op het voorstel tot fusie en 
de toelichting gezamenlijk.
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van een juridische fusie of splitsing, uit hoofde van 
het toezicht op de integere en beheerste bedrijfsvoe-
ring en de evenwichtige belangenafweging. Voorge-
steld wordt dat DNB de bevoegdheid krijgt om te be-
oordelen of een fusieplan ‘concreet en haalbaar’ is. 
De sanctie bij het niet voldoen aan dat vereiste is niet 
beschreven in het voorstel. Net zomin als de wijze 
waarop het fusieplan wordt getoetst en de mogelijk-
heden van bezwaar of beroep tegen een opgelegde 
sanctie. Wij vermoeden dat wordt gedacht aan een 
verbodsmogelijkheid. Hoe de beoogde toets van DNB 
en de mogelijk daaraan verbonden verbodsmogelijk-
heid zich verhouden tot de waarborgen van titel 2.7 
BW blijkt evenmin. Een verbodsbevoegdheid voor 
DNB ligt dan ook niet direct voor de hand.

Maximaal drie ‘duidelijk samenhangende’ bedrijfs-
takpensioenfondsen
Maximaal drie verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-
fondsen mogen samen een fusiefonds vormen. Dit om 
‘markteffecten’ te voorkomen en de complexiteit te 
beperken. Welke markteffecten het kabinet exact voor 
ogen heeft en waarom de gesignaleerde complexiteit 
onwenselijk zou zijn, blijft onbesproken. Ook is niet 
duidelijk waarom maximaal drie en niet vier, vijf of 
meer fondsen mogen fuseren. Een harde beperking 
tot drie fondsen is mogelijk onnodig. Als er al beper-
kingen moeten worden gesteld, kan ook worden ge-
dacht aan een beoordelingsmogelijkheid voor DNB. 
Zijn de afgescheiden vermogens eenmaal opgeheven, 
dan veronderstellen wij overigens dat nieuwe fusies 
weer toelaatbaar zijn.
Alleen bedrijfstakpensioenfondsen met een ‘duide-
lijke samenhang’ mogen fuseren. Dit om ‘extra juri-
dische risico’s voor de solidariteit’ weg te nemen. 
Die samenhang dient te worden gemotiveerd in het 
fusieplan, alsook in de adviesaanvraag aan een ver-
antwoordingsorgaan of een instemmingsverzoek aan 
een belanghebbendenorgaan. Wanneer samenhang 
afdoende duidelijk is, blijkt niet. Heldere regels op 
dit punt zijn wenselijk. Immers, wanneer een be-
langhebbendenorgaan instemming mocht weigeren 
vanwege (onder andere) een vermeend gebrek aan 
duidelijke samenhang, kan dat het fusietraject ern-
stig vertragen. Bovendien, als dit begrip een beperk-
te uitleg kent, kunnen veel kleine verplichtgestelde 
bedrijfstakpensioenfondsen geen gebruik maken van 
dit voorstel, terwijl juist voor zulke fondsen een ex-
tra consolidatiemogelijkheid op korte termijn wen-
selijk is. Misverstanden over hoe om te gaan met een 
criterium als duidelijke samenhang worden dan ook 
bij voorkeur zo veel mogelijk op voorhand wegge-
nomen.

Lockdown reikwijdte verplichtstelling
Een fusie overeenkomstig het kabinetsvoorstel heeft 
grote impact op de reikwijdte van de verplichtstel-
ling: uitbreiding daarvan tijdens de periode waarin 
tijdelijk afgescheiden vermogens worden aangehou-
den, is niet toegestaan. Wat kwalificeert als ‘uitbrei-
ding’ en wat slechts als wijziging, zal al snel tot de-
bat leiden, al lijkt het kabinetsvoorstel elke wijziging 

te blokkeren; volgens dit voorstel moet de werkings-
sfeer van de verplichtstelling op het moment van sa-
menvoegen van de afgescheiden vermogens gelijk zijn 
aan de werkingssferen van de fusiefondsen ten tijde 
van het aangaan van de fusie. In het minst gunstige 
geval betekent deze regel ook dat een verplichtstel-
ling zeven jaar vastligt, terwijl allang helder is dat de 
fusie ongedaan gemaakt gaat worden, maar partijen 
dit eenvoudigweg nog niet voor elkaar hebben. Deze 
lockdown van de reikwijdte van de verplichtstelling 
beperkt bovendien de mate waarin verplichtstellin-
gen kunnen blijven aansluiten bij de bedrijfsecono-
mische ontwikkelingen in bedrijfstakken en fusie-
fondsen kunnen omgaan met rechtspraak over de 
uitleg van verplichtstellingsbeschikkingen. Dit ver-
bod zou wel eens een enorme belemmering kunnen 
vormen voor fondsen om van de voorgestelde fusie-
mogelijkheid gebruik te maken.

Statutaire werkingssfeer en vrijwillige aansluitingen
De eerste definitie van de statutaire werkingssfeer van 
het fusiefonds mag onder het kabinetsvoorstel niet 
meer omvatten dan de oorspronkelijke statutaire wer-
kingssferen van de gefuseerde bedrijfstakpensioen-
fondsen. Hiermee wil het kabinet voorkomen dat de 
regel van art. 121a PW over uitbreiding van werkings-

sferen voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-
fondsen met andere bedrijfstakken wordt ontdoken. 
Tevens wordt de regel voorgesteld dat vrijwillige aan-
sluitingen van een werkgever bij een fusiefonds ‘wor-
den getoetst op het niveau van de individuele werk-
gever’. Deze toetsing vindt plaats ‘tijdens’ en ‘na’ de 
fusie. Hoe deze ogenschijnlijk verdere aanscherping 
van art. 121a PW exact wordt uitgewerkt en hoe zich 
dat vervolgens verhoudt tot art. 121 PW, zal nog moe-
ten blijken.

Geen verdere onderverdeling van vermogens
Een fusiefonds mag onder het voorstel niet worden 
onderverdeeld in kleinere collectiviteiten; de bestaan-
de solidariteitskring moet worden behouden. Het lijkt 
echter niet uitgesloten dat het fusiefonds tussentijds 
wordt gesplitst of dat delen daarvan worden afge-
splitst. Dat is overigens een goede zaak, denken wij. 
Delen van bedrijfstakpensioenfondsen kunnen des-
gewenst blijven verzoeken om opheffing van een ver-
plichtstelling, mocht daarvoor afdoende draagvlak 
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zijn. Bovendien blijft het mogelijk dat een deel van 
de verplichtstelling in een fusiefonds overgaat naar 
een ander verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds, 
bijvoorbeeld omdat een bepaalde activiteit bij nader 
inzien beter past bij dat andere verplichtgestelde be-
drijfstakpensioenfonds.

Fusievermogen, goederenrechtelijke scheiding en 
rangregeling
Tot slot verlangt het voorstel een fusievermogen, naar 
wij aannemen vergelijkbaar met het systeem van een 
weerstandsvermogen bij het APF en bij een PPI. 
Voorts gaat het voorstel uit van een goederenrechte-
lijke scheiding van vermogens. De kritiek op die sys-
tematiek is reeds bekend uit de APF-discussie. In een 
notendop laat deze zich als volgt samenvatten: naar 
Nederlands recht lijkt het te werken, betere veranke-
ring in de Faillissementswet is op zijn plaats, en de 
vraag of niet-Nederlandse rechtsstelsels deze vermo-
gensscheiding zullen erkennen, is niet definitief be-
antwoord.15 Ten laatste wordt een rangregeling voor-
gesteld, zonder dat deze van een uitwerking is 
voorzien. Wij veronderstellen een rangregeling ver-
gelijkbaar met die voor het APF en de PPI.

 ■ NOG VEEL VRAGEN EN AANDACHTSPUNTEN

Het kabinetsvoorstel is een voorstel op hoofdlijnen. 
Er kan nog veel veranderen voordat er een definitief 
wetsvoorstel ligt. Bij het trekken van conclusies past 
dan ook terughoudendheid. Maar voorlopig heeft het 
er veel van weg dat voor 50 verplichtgestelde bedrijfs-
takpensioenfondsen een complexe regeling wordt op-
getuigd waarvan het de vraag is of dat ook echt nodig 
is. Vele elementen van het voorstel hebben raakvlak-
ken met de huidige APF-wetgeving. Toch wordt het 
APF niet opengesteld, ook niet in een besloten vari-
ant, bijvoorbeeld een APF waartoe alleen verplicht-
gestelde bedrijfstakpensioenfondsen toegang krijgen. 

15 Ten tijde van de behandeling van de Wet APF is ook 
gevraagd om te verduidelijken op welke wijze vermo-
gensbestanddelen van een afgescheiden vermogen 
worden overgedragen aan een ander afgescheiden ver-
mogen. Een overgang onder algemene titel zou wense-
lijk zijn, maar vergt een aanpassing van titel 3.4 BW. 
Dit is ook relevant bij de samenvoeging van afgeschei-
den vermogens zoals nu wordt voorgesteld.

Het hanteren van verplichte tijdelijkheid voor afge-
scheiden vermogens maakt de zaak vervolgens node-
loos ingewikkeld zolang niet glashelder is waarom 
permanente vermogensscheiding niet ook kan vol-
staan. De rechtsbescherming van deelnemers en cre-
diteuren bij het samenvoegen en later opheffen van 
vermogens is nog verre van duidelijk. En het vastzet-
ten van de reikwijdte van een verplichtstelling zolang 

de vermogens gescheiden zijn, maakt het bijzonder 
risicovol voor verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-
fondsen om aan een fusieavontuur met afgescheiden 
vermogens te beginnen. Het is goed dat er nu een 
voorstel ligt dat de consolidatie voor verplichtgestel-
de bedrijfstakpensioenfondsen tracht te vereenvou-
digen. Er is echter nog veel werk aan de winkel om 
dit voorstel een stap verder te brengen. En wij herha-
len het nog maar een keer: juridisch zijn er eenvou-
diger alternatieven voorhanden! 

Er is nog veel werk aan de 

winkel om dit voorstel een stap 

verder te brengen



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA39 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 100
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 6.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


