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Fusie BPF'en met tijdelijk 

afgescheiden vermogens 
 

 

Het aantal pensioenfondsen in Nederland daalt al geruime tijd. Ook het aantal verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen neemt af. Het zijn er ondertussen nog 50. Om deze fondsen meer 

mogelijkheden voor schaalvergroting te bieden stelt het kabinet voor om verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen de mogelijkheid te bieden van een fusie met tijdelijk afgescheiden 

vermogens. Het lijkt een onnodig complexe regeling te worden. Wij bespreken de hoofdlijnen, risico's 

en alternatieven. 

 

Hoofdlijnen 

 

De voorlopige ideeën van het kabinet over die 

bijzondere vorm van fusie zijn aan de Tweede 

Kamer aangeboden bij brief van 22 december 

2016. Daarin worden de uitgangspunten 

gepresenteerd van fusie met tijdelijk 

afgescheiden vermogens door verplicht-

gestelde bedrijfstakpensioenfondsen. 

 

1. Fusie 

 

Juridische fusie in de zin van artikel 2:309 BW 

e.v. is de basis van het kabinetsvoorstel. 

Juridische fusie strekt tot een 

vermogensovergang onder algemene titel van 

de verdwijnende rechtspersoon of 

rechtspersonen op de verkrijgende 

rechtspersoon. Het gevolg is dat de fuserende 

rechtspersonen met uitzondering van de 

verkrijgende rechtspersoon onmiddellijk 

ophouden te bestaan.  

 

2. Maximaal drie ‘duidelijk samenhangende’ 

bedrijfstakpensioenfondsen 

 

Maximaal drie verplichtgestelde bedrijfstak-

pensioenfondsen mogen samen een 

fusiefonds vormen. Alleen bedrijfstakpensioen-

fondsen met een ‘duidelijke samenhang’ 

mogen fuseren. Dit om ‘extra juridische risico’s 

voor de solidariteit’ weg te nemen. Die 

samenhang dient te worden gemotiveerd in het 

fusieplan, alsook in de adviesaanvraag aan 

een verantwoordingsorgaan of een instem-

mingsverzoek aan een belang-

hebbendenorgaan. 
 

3. Afgescheiden vermogens 

 

Het fusiefonds kan financieel en 

goederenrechtelijk afgescheiden vermogens 

hanteren, is het uitgangspunt. Dit om 

dekkingsgraadverschillen geleidelijk weg te 

nemen. Het door één rechtspersoon kunnen 

aanhouden van meerdere goederenrechtelijk 

afgescheiden vermogens is geïntroduceerd bij 

de Wet algemeen pensioenfonds (Wet APF). 

De wetgever heeft de invulling van een fusie 

met een rechtspersoon met goederenrechtelijk 

afgescheiden vermogens tot dusverre volledig 

aan de praktijk overgelaten (het eerste 

praktijkvoorbeeld is er inmiddels).  

 

4. Tijdelijk gescheiden 

 

De vermogensscheiding van het fusiefonds is 

tijdelijk. 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 uiteindelijk niet kunnen worden 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32043-351.html
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32043-351.html
http://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2017-01-01#Boek2_Titeldeel7_Afdeling2_Artikel309
https://forum.vandoorne.com/vandoorne/viewUserProfile.action?metaData.channelId=9&metaData.encryptTargetUserID=hKk3cn2C1jw=&metaData.updateUserProfileProcess=truehttps://www.eerstekamer.nl/behandeling/20151230/publicatie_wet_3/document3/f=/vk09e6vyhyso.pdf
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samengevoegd. Verlenging kan slechts met 

toestemming van DNB. 

 

5. Voorstel tot fusie 

 

Elke fusie vergt dat de besturen van de te 

fuseren fondsen een voorstel tot fusie en een 

toelichting daarbij opstellen. Het kabinets-

voorstel kleurt de voorwaarden waaraan 

voorstel en toelichting moeten voldoen, nader 

in. 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 waarvan en de wijze waarop 

wordt toegewerkt naar het wegnemen 

van het dekkingsgraadverschil tussen 

de afgescheiden vermogens; 

 een beschrijving waarom er ‘duidelijke 

samenhang’ is tussen de 

verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen die fusie 

overwegen; 

 een beschrijving van de bedrijfsvoering 

van het te vormen fusiefonds, 

waaronder een beschrijving van 

beleggingsbeleid, de organisatie van 

de administratie en de organisatie van 

het bestuur; en 

 een beschrijving van hoe de 

afgescheiden vermogens, c.q. de 

oorspronkelijke fondsen uit elkaar 

gaan wanneer de fusie uiteindelijk niet 

mocht slagen. 

 

6. Verbodsbevoegdheid DNB 

 

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft niet de 

bevoegdheid – vergelijkbaar met die bij 

collectieve waardeoverdrachten – om een 

juridische fusie of juridische splitsing te 

verbieden. Het voorstel is om een dergelijke 

bevoegdheid te creëren omdat, zo is de 

gedachte, een juridische fusie of juridische 

splitsing vergelijkbaar wordt gevonden met een 

collectieve waardeoverdracht. 

 
 

 

7. Lockdown reikwijdte verplichtstelling 

 

Een fusie overeenkomstig het kabinetsvoorstel 

heeft grote impact op de reikwijdte van de 

verplichtstelling: uitbreiding daarvan tijdens de 

periode waarin tijdelijk afgescheiden 

vermogens worden aangehouden, is niet 

toegestaan. Dit verbod zou wel eens een 

belangrijke belemmering kunnen vormen voor 

fondsen om van de voorgestelde 

fusiemogelijkheid gebruik te maken (zie ook 

hierna). 

 

8. Statutaire werkingssfeer fusiefonds 

 

De eerste definitie van de statutaire 

werkingssfeer van het fusiefonds mag onder 

het kabinetsvoorstel niet meer omvatten dan 

de oorspronkelijke statutaire werkingssferen 

van de gefuseerde bedrijfstak-

pensioenfondsen. Hiermee wil het kabinet 

voorkomen dat de regel van artikel 121a PW 

over uitbreiding van werkingssferen voor 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen 

met andere bedrijfstakken wordt ontdoken.  

 

9. Vrijwillige aansluitingen 

 

Tevens wordt de regel voorgesteld dat 

vrijwillige aansluitingen van een werkgever bij 

een fusiefonds ‘worden getoetst op het niveau 

van de individuele werkgever’. Deze toetsing 

vindt plaats 'tijdens' en 'na' de fusie. Hoe deze 

ogenschijnlijk verdere aanscherping van artikel 

121a PW exact wordt uitgewerkt en hoe zich 

dat vervolgens verhoudt tot artikel 121 PW, zal 

nog moeten blijken. 

 

10. Geen verdere onderverdeling van 

vermogens 

 

Een fusiefonds mag onder het voorstel niet 

worden onderverdeeld in kleinere 

collectiviteiten; de bestaande solidariteitskring 

moet worden behouden. Het lijkt echter niet 

uitgesloten dat het fusiefonds tussentijds wordt 

gesplitst of dat delen daarvan worden 

https://forum.vandoorne.com/vandoorne/viewUserProfile.action?metaData.channelId=9&metaData.encryptTargetUserID=hKk3cn2C1jw=&metaData.updateUserProfileProcess=truehttp://wetten.overheid.nl/BWBR0003045/2017-01-01#Boek2_Titeldeel7
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel121ahttp://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel121a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel121a
http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01#Hoofdstuk5_Paragraaf5.3_Artikel121http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01
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afgesplitst. Dat is overigens een goede zaak, 

denken wij. 

 

11. Fusievermogen 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. Verder wordt een rangregeling 

voorgesteld, zonder dat deze van een 

uitwerking is voorzien. Wij veronderstellen een 

rangregeling vergelijkbaar met die voor het 

APF en de PPI. 

 

Risico's en aandachtspunten 

 

Het kabinetsvoorstel is een voorstel op 

hoofdlijnen. Er kan nog veel veranderen 

voordat er een definitief wetsvoorstel ligt. 

Voorlopig heeft het er veel van weg dat voor 

50 verplichtgestelde bedrijfstakpensioen-

fondsen een complexe regeling wordt 

opgetuigd waarvan het de vraag is of dat ook 

echt nodig is. Enkele belangrijke 

aandachtspunten zijn wat ons betreft de 

volgende. 

 

 Het hanteren van verplichte tijdelijkheid 

voor afgescheiden vermogens maakt de 

zaak nodeloos ingewikkeld zolang niet 

glashelder is waarom permanente 

vermogensscheiding niet ook kan 

volstaan. 

 

 Uit het kabinetsvoorstel wordt niet duidelijk 

op welke 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. 

 

 DNB heeft afdoende mogelijkheden om op 

te treden in geval van een juridische fusie 

of splitsing, uit hoofde van het toezicht op 

de integere en beheerste bedrijfsvoering 

en de evenwichtige belangenafweging. 

Een verbodsbevoegdheid ten aanzien van 

een fusie voor DNB ligt dan ook niet direct 

voor de hand. 

 

 Een harde beperking tot drie fondsen is 

voorshands niet nodig. Als er al 

beperkingen moeten worden gesteld, kan 

ook worden gedacht aan een 

beoordelingsmogelijkheid voor DNB. Zijn 

de afgescheiden vermogens eenmaal 

opgeheven, dan veronderstellen wij 

overigens dat nieuwe fusies weer 

toelaatbaar zijn. 

 

 Wanneer samenhang tussen bedrijfstak-

pensioenfondsen afdoende duidelijk is - 

een voorwaarde voor fusie - blijkt niet. 

Heldere regels op dit punt zijn wenselijk. 

Misverstanden over hoe om te gaan met 

een criterium als duidelijke samenhang 

worden bij voorkeur zo veel mogelijk op 

voorhand weggenomen. 

 

 Een beschrijving in het voorstel tot fusie 

hoe de afgescheiden vermogens – na 

maximaal zeven jaar na de fusie! – weer 

worden gesplitst, lijkt weinig zinvol. Die 

kan hoogstens zeer abstract zijn. Er zal 

bovendien toch echt op het moment 

waarop de splitsing waarschijnlijk wordt, 

moeten worden beoordeeld wat daartoe de 

meest aangewezen route is. 

 

 Het is onduidelijk hoe het uiteindelijke 

samengaan van de afgescheiden 

vermogens exact te kwalificeren. Is er 

wellicht formeel sprake van een 

waardeoverdracht? Het ligt in de rede dat 

de staatssecretaris bij het samenvoegen 

van de afgescheiden vermogens 

aansluiting zoekt bij de regels die bij het 

APF gelden. Dit betekent dat bij het 

samenvoegen van afgescheiden 

vermogens de route van artikel 84 PW zou 

moeten worden gevolgd. 

 

 Wat kwalificeert als ‘uitbreiding’ van een 

werkingssfeer (verboden onder het 

kabinetsvoorstel) en wat slechts als 

wijziging, zal al snel tot debat leiden. In het 

minst gunstige geval betekent deze regel 

ook dat een verplichtstelling zeven jaar 

vastligt, terwijl allang helder is dat de fusie 

http://wetten.overheid.nl/BWBR0020809/2017-01-01#Hoofdstuk4_Paragraaf4.3_Artikel84
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ongedaan gemaakt gaat worden, maar 

partijen dit eenvoudigweg nog niet voor 

elkaar hebben.  

 

 Het praktisch vastzetten van de reikwijdte 

van een verplichtstelling zolang de 

vermogens gescheiden zijn, maakt het 

bijzonder risicovol voor verplichtgestelde 

bedrijfstakpensioenfondsen om aan een 

fusieavontuur met afgescheiden 

vermogens te beginnen.  

 

Alternatieven 

 

Waarom doet het kabinet het voorstel om 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen 

de mogelijkheid te bieden te fuseren met 

behoud van tijdelijk afgescheiden vermogens? 

Het kabinet is daarover bijzonder kort: een 

fusie biedt potentieel de meeste besparing op 

de uitvoeringskosten, is de kennelijke analyse. 

Bovendien vergt invoering geen fundamentele 

discussie over het pensioenstelsel. Welke 

alternatieven zijn gewogen en wat bij die 

weging de doorslag heeft gegeven, is 

onhelder. 

 

Er zijn ten minste drie alternatieven voor het 

fusievoorstel van het kabinet die niet 

afhankelijk zijn van de afronding van de 

fundamentele discussie over het 

pensioenstelsel. Dit betreft de APF-mimic, de 

coöperatie en het zogenoemde algemeen 

verplichtgesteld bedrijfstakpensioenfonds 

(AVBPF). Dit laatste alternatief ziet op een 

APF dat uitsluitend openstaat voor 

verplichtgestelde bedrijfstakpensioenfondsen. 

 

Het idee van een AVBPF vergt minimale 

wetswijziging. Bovendien hebben vele 

elementen van het kabinetsvoorstel 

raakvlakken met de huidige APF-wetgeving. 

Ten behoeve van de eenvoud - zowel 

wetstechnisch als praktisch - is er dan ook veel 

voor te zeggen om het APF open te stellen 

voor verplichtgestelde BPF'en, waarbij 

scheiding van de vermogens permanent 

mogelijk is. 

 

Tot slot 

 

Het is goed dat er nu een voorstel ligt dat de 

consolidatie voor verplichtgestelde bedrijfstak-

pensioenfondsen probeert te vereenvoudigen. 

Er is echter nog veel werk aan de winkel om dit 

voorstel een stap verder te brengen. Juridisch 

zijn er eenvoudiger alternatieven voorhanden. 

 

Van Doorne informeert u graag over de 

recente ontwikkelingen op dit vlak. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met Friso 

Foppes of Sijbren Kuiper. 

 

Een uitgebreide versie van deze bijdrage 

verschijnt in februari 2017 in het tijdschrift 

PensioenMagazine 

 

https://www.vandoorne.com/globalassets/bijlagen-nieuwsberichten/2016/141016-position-paper.pdf
https://www.vandoorne.com/kennisdeling/Nieuws/2016_q4/position-paper-algemeen-verplichtgesteld-bedrijfstakpensioenfonds/
https://www.vandoorne.com/specialisten/f-j/friso-foppes/?utm_source=publicatie&utm_medium=owned_update&utm_content=Nieuws
https://www.vandoorne.com/specialisten/f-j/friso-foppes/?utm_source=publicatie&utm_medium=owned_update&utm_content=Nieuws
https://www.vandoorne.com/specialisten/n-s/sijbren-kuiper/?utm_source=publicatie&utm_medium=owned_update&utm_content=Nieuws

