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Themabijeenkomst pensioen

N

gaan op de verschillende overgangsmaat-
regelen die voor bestaande werknemers
golden en thans gelden: de overgangsmaat-
regelen zijn in de nieuwste CAO 
(april 2002-juni 2003) met terugwerkende
kracht naar 1 januari 1999 aangepast. Op
verhelderende wijze liet Monica Swalef het
publiek zien hoe complex de regelingen in
1999 waren en hoe complex ze in 2003
zijn gebleven. De achterliggende reden
voor deze aanpassing (met terugwerkende
kracht) van de overgangsmaatregelen is
erin gelegen dat hetgeen de verzekeraars
eerst als voorwaardelijke pensioentoezegging
hadden beoogd met de overgangsmaat-
regelen, achteraf door de Pensioen- &
Verzekeringskamer niet langer als voorwaar-
delijk maar als onvoorwaardelijke toezegging
werd gezien. Dit bracht met zich mee dat
de financiering van deze toezeggingen tijds-
evenredig moest worden afgestort in plaats
van op de pensioendatum. Dit leidde tot
beduidend hogere pensioenlasten terwijl
de regeling juist was bedoeld als kosten-
beheersing. Om een halt toe te roepen
aan deze onbedoeld hogere lasten voor

Begin mei organiseerde de federatie een
extra themabijeenkomst inzake de aanpas-
singen in de pensioenregeling voor de
verzekeringsbedrijfstak. Als dagvoorzitter
trad op de heer M.J. Weerman, directeur
PVF Achmea en bestuurslid bij de FOV. 

Per 1 januari 1999 is de eindloonregeling
vervangen door een geïndexeerde middel-
loonregeling. Om de overgang van de
eindloonregeling naar de geïndexeerde
middelloonregeling voor bestaande
deelnemers soepel te laten verlopen, was
een aantal overgangsmaatregelen van
toepassing. De omzetting van een eindloon-
regeling naar een geïndexeerde middelloon-
regeling gebeurde hoofdzakelijk uit oogpunt
van kostenbeheersing. Over de noodzaak van
deze wijziging van de financieringssystematiek
hield mr. P.H.E. Ulijn een duidelijk betoog
waarin hij tevens aangaf dat pensioen een
wezenlijk deel is van de loonkosten van
werknemers. 

Na de toespraak van Pieter Ulijn was het
aan mevrouw mr. M.W.J. Swalef om in te

door ten minste één ervan is
veroorzaakt. Evenmin is ver-
eist dat de identiteit van alle
personen die voor de ver-
schillende gebeurtenissen
aansprakelijk zijn bekend is.
Wel moet, wil genoemd
artikel van toepassing zijn
aan de overige vereisten
voor aansprakelijkheid
worden voldaan. De aan-
gesproken personen moeten
derhalve toerekenbaar
onrechtmatig hebben gehan-
deld. Het Hof heeft vastge-
steld dat dat hier het geval is
en het cassatieberoep van de
brandstichters wordt derhalve
verworpen.
Bron: Hoge Raad, 31 januari
2003 c

Mr. M.W.J. Swalef.
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werkgevers is een nieuwe overgangsmaat-
regel ontworpen.

De verschillende overgangsmaatregelen
leiden ertoe dat verzekeraars dispensatie
moeten aanvragen als zij wensen af te wijken
van de nu in de CAO opgenomen regeling.
Monica Swalef gaf aan dat een belangrijke
partner voor onderlinge verzekeraars op het
gebied van pensioenregelingen, namelijk
Avéro Achmea, momenteel een collectieve
dispensatie onderzoekt ten behoeve van de
via Avéro verzekerde verzekeraars. 

Na afloop van beide lezingen dirigeerde
dagvoorzitter Meindert Weerman de verschil-
lende vragen van het publiek naar beide
sprekers die alle vragen afdoende beant-
woordden. Dankzij beide lezingen en de
vragensessie achteraf werd de technisch
moeilijk te volgen pensioenregeling door
beide inleiders inzichtelijker gemaakt.

Leden van de FOV die niet in staat waren
de themabijeenkomst bij te wonen, kunnen
via de Leden login op de website van de
federatie de lezingen van Pieter Ulijn en
Monica Swalef downloaden. Voor vragen
over de pensioenregeling kunnen leden
contact opnemen met de heer A.J.M. Kok
van het secretariaat, tel. 030 - 656 71 60 
of via e-mail, info@fov.nl. c

Van links naar rechts: 
mr. P.H.E. Ulijn, 
mr. M.W.J. Swalef en 
M.J. Weerman.




