
Pensioen en privatisering: bezint eer ge begint 

 

Privatisering van overheidsdiensten is een belangrijk thema. Hierdoor  worden medewerkers van 

zwembaden, parkeergarages, vuilnisophaaldiensten en groenvoorziening overgeheveld naar private 

organisaties. Ook de maatschappelijke zorg wordt anders georganiseerd. Waar soms geen rekening 

mee wordt gehouden is de bijkomende kosten uit het pensioendossier. 

Pensioen is een van de belangrijkste en meest kostbare arbeidsvoorwoorden. In onze dagelijkse 

praktijk merken wij dat de gevolgen van privatisering voor het pensioen in veel gevallen onvoldoende 

in kaart worden gebracht. Dat kan aanzienlijke financiële consequenties hebben voor de 

overheidsdiensten en voor de medewerkers die bij de overgang zijn betrokken. 

 

Gevolgen op drie gebieden 

De gevolgen van privatisering voor pensioen doen zich voor op drie gebieden: 

1. De inhoud van de regeling. De medewerkers gaan over van pensioenfonds ABP naar een 

andere pensioenuitvoerder. De inhoud van de regeling kan beter, gelijkwaardig of slechter zijn dan de 

regeling van ABP; 

2. De compensatie voor de vroegpensioenregeling (VPL-regeling). Die is van toepassing voor 

werknemers die voor 1 januari 2006 bij een werkgever in dienst waren die bij ABP is aangesloten en 

die tot 1 januari 2023 of tot een eerdere pensioendatum onafgebroken in dienst blijven bij een bij ABP 

aangesloten werkgever. Deze werknemers hebben als compensatie voor het vervallen van het 

vroegpensioen recht op een extra verhoging van het ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen; 

3. Veranderingen in de loonsfeer. Daarbij gaat het vooral om veranderingen in de premies, die 

onmiddellijk doorwerken in het (netto)loon. 

 

Let op verschillen tussen regelingen 

Als het gaat om de inhoud van de regeling is er vaak onvoldoende aandacht voor de verschillen 

tussen de pensioenregelingen. De gevolgen van die verschillen kunnen groot zijn. ABP heeft een 

gedegen pensioenregeling. Een overgang van die middelloonregeling naar bijvoorbeeld een niet al te 

ruimhartig ingerichte individuele beschikbare premieregeling, kan leiden tot een fors lager 

pensioenresultaat. Ook tussen middelloonregelingen bestaan grote verschillen. Speciale aandacht 

verdient het partnerpensioen. Vanaf 1 januari 2018 is dat bij het ABP verbeterd en fiscaal maximaal. Is 

dat bij de ontvangende werkgever ook het geval? 

 

Compensatie vroegpensioen is voorwaardelijk 

Ingrijpend kunnen de effect zijn van de vroegpensioenregeling. De compensatie voor het vervallen 

van het vroegpensioen in de vorm van een extra verhoging van het ABP-Keuzepensioen is 

voorwaardelijk. Dit extra stuk pensioen wordt pas definitief als de werknemer tot 2023 of tot een 

eerdere pensioendatum in dienst blijft bij een werkgever die bij ABP is aangesloten. Gaat die 

werknemer eerder uit dienst, zoals bij een privatiseringstraject, dan vervalt dit extra stuk pensioen.  

Werkgevers blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de financiële gevolgen van het 

vroegpensioen. Als daarvoor in het sociaal plan een compensatie wordt afgesproken zien we vaak dat 

de overheidsdienst die de werknemers overhevelt naar een private partij daarvoor bij ABP extra 

onvoorwaardelijke pensioenrechten inkoopt. Als het gaat om voornamelijk jonge medewerkers, vallen 

die effecten wel mee. Maar als het vooral gaat om oudere werknemers, dan kunnen de kosten voor 

het inkopen van die extra pensioenrechten snel grote bedragen worden.  



 

Verplicht pensioen opbouwen bij ABP 

Soms willen de sociale partners bij een privatiseringstraject afspreken dat de werknemers pensioen 

blijven opbouwen bij het ABP. Zij vergeten daarbij dat zij niet daarover gaan. ABP bepaalt zelf wie bij 

haar aangesloten kan zijn. Vaak zullen de medewerkers als ze zijn overgegaan naar de nieuwe 

werkgever verplicht pensioen moeten gaan opbouwen bij het bedrijfstakpensioenfonds waaronder de 

nieuwe werkgever valt. Dat kan bijvoorbeeld voor personeel van zwembaden het pensioenfonds 

Recreatie zijn of voor medewerkers van een stichting in de zorg het pensioenfonds Zorg en Welzijn.  

 

Niet alleen kijken naar totale premie 

Bij de pensioenpremie wordt er vaak alleen gekeken hoe de totale premie bij ABP zich verhoudt tot de 

premie bij de nieuwe pensioenuitvoerder. Als die ongeveer overeenkomt, dan wordt er snel 

aangenomen dat de werknemers er niet op achteruitgaan. Bij ABP betaalt de werkgever 70% van de 

premie en de werknemer 30%. Maar er zijn ook pensioenregelingen waarbij de verdeling 50%-50% is.  

 

Gevolgen goed in kaart brengen 

Wij roepen overheidswerkgevers op om bij het overwegen van een privatiseringstraject de gevolgen 

van het overbrengen van de pensioenregeling vooraf goed in kaart te brengen. Daarnaast is het 

belangrijk in de communicatie naar de betrokken medewerkers de plussen en de minnen van de 

overgang van hun pensioen naar de nieuwe uitvoerder helder te behandelen.  

 

Hans Kennis en Inge Bakker, respectievelijk partner en adviseur bij pensioenbureau Montae 

 


