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Wettelijke basis voor nieuwe regels 
voor aparte toeslagendepots
In haar brief van 27 oktober 2015 beschreef de staatssecretaris in welke situaties en onder wel-
ke randvoorwaarden pensioenfondsen gebruik zouden kunnen maken van toeslagendepots – in 
de brief ‘indexatiedepots’ genoemd – zonder dat op die depots, althans op de toeslagverlening 
daaruit, de regels van het toekomstbestendig indexeren van toepassing waren.1 Ruim een jaar 
later, op 2 november 2016, kreeg de toepassing van toeslagendepots zonder de regels van toe-
komstbestendig indexeren dan eindelĳ k een wettelĳ ke basis met de invoering van de artikelen 
15a en 15b in het Besluit fi nancieel toetsingskader pensioenfondsen (Besluit FTK).2

gen dat correspondeert met het verschil in dekkings-
graad van de betrokken fondsen, direct voorafgaand 
aan de fusie of collectieve waardeoverdracht (art. 15b, 
lid 3, sub a Besluit FTK).
Ten opzichte van de brief is niet meer het verschil in 
beleidsdekkingsgraad bepalend, maar het verschil in 
dekkingsgraad. Deze beleidswijziging is niet nader ge-
motiveerd. Dat zou ons inziens wel passend zijn ge-
weest, en wel vanwege het volgende. Toeslagverlening 
is, gelet op art. 137 PW, afhankelijk van de (hoogte van 
de) beleidsdekkingsgraad. Aangezien toeslagendepots 
zijn bedoeld om verlies van toeslagperspectief te voor-
komen, c.q. te beperken, zou het ons inziens meer 
voor de hand liggen om voor de fi nanciering van het 
toeslagendepot ook aan te sluiten bij de verschillen in 
beleidsdekkingsgraad tussen de fondsen.
In onze eerdere analyse constateerden wij ook dat on-
duidelijk was hoe het verschil in (beleids)dekkings-
graad precies moet worden bepaald. Vanwege ver-
schil in grondslagen tussen fondsen kan immers niet 
een een-op-een vergelijking tussen (beleids)dekkings-
graden worden gemaakt. In de nieuwe artikelen 15a 
en 15b van het Besluit FTK wordt dit helaas evenmin 
uitgewerkt. Wij voorzien hier een rol voor DNB in het 
fusie- of waardeoverdrachtsproces waar een toesla-
gendepot wordt ingesteld.

 ■ DEELGROEP

In geval van een collectieve wijziging van de pensi-
oenovereenkomsten die inhoudt dat onvoorwaarde-
lijke toeslagverlening wordt gewijzigd in voorwaar-
delijke toeslagverlening, geldt nog steeds dat alleen 
een deelgroep binnen het totale fondsbestand hier-
voor tijdelijk mag worden gecompenseerd uit een toe-
slagendepot. Betreft het een wijziging voor het totale 
fondsbestand, dan wordt niet voldaan aan deze rand-
voorwaarde en zijn de regels voor toekomstbestendi-
ge toeslagverlening onverkort van toepassing als toch 
een toeslagendepot wordt ingesteld. Nog steeds zijn 
wij niet overtuigd van de logica hiervan. Als bij fusie 
of collectieve waardeoverdracht het gehele (oude) 
fondsbestand wel kan kwalifi ceren als een ‘helder af-

In Pensioen Magazine van februari 2016 zijn wij in-
gegaan op de in eerdergenoemde brief geschetste 
randvoorwaarden.3 Wij kwamen daarin tot de conclu-
sie dat die voorwaarden voor de vanaf 2015 in te stel-
len toeslagendepots op een aantal punten verduide-
lijking behoefden en uitgebreider moesten worden 
gemotiveerd. In dit artikel beoordelen wij op welke 
punten de artikelen 15a en 15b van het Besluit FTK 
verschillen van de randvoorwaarden uit de brief.

 ■ TOESLAGENDEPOT OOK MOGELĲ K BĲ  COL-
LECTIEVE WAARDEOVERDRACHT

Op grond van art. 15a Besluit FTK mag een toeslagen-
depot nu ook worden ingesteld bij een collectieve 
waardeoverdracht in geval van liquidatie van een 
pensioenfonds ex art. 84 PW. Deze mogelijkheid is 
nieuw ten opzichte van de brief. Een mogelijkheid 
die wij destijds misten. Het toeslagendepot wordt in 
dit geval rechtstreeks gefi nancierd uit de middelen 
van het fonds met de hoogste dekkingsgraad. De om-
vang van het toeslagendepot is maximaal het vermo-
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gebakende deelgroep’,4 waarom kan dat dan niet als 
voor het gehele fondsbestand een voorwaardelijke in 
plaats van onvoorwaardelijke indexatie gaat gelden?
Overigens lijkt het er op grond van de tekst van art. 
15a, lid 4 Besluit FTK op dat een wijziging van onvoor-
waardelijke naar voorwaardelijke indexatie wel voor 
de gehele fondspopulatie via een toeslagendepot zou 
mogen worden gecompenseerd als de gehele popula-
tie overgaat naar een nieuw pensioenfonds. Maar op 
basis van de toelichting bij genoemd artikellid lijkt het 
erop dat de compensatie alleen kan worden toegepast 
bij een overgang van een deelpopulatie naar een nieuw 
pensioenfonds. Er is derhalve sprake van een ondui-
delijkheid die moet worden opgelost.
Opvallend is verder dat volgens de nota van toelich-
ting bij de artikelen 15a en 15b ook voor nieuwe toe-
treders die voldoen aan de kenmerken van de deelpo-
pulatie, de regels omtrent toekomstbestendig indexeren 
buiten toepassing mogen blijven. Blijkbaar is de ‘hel-
der afgebakende deelgroep’ niet per definitie een geslo-
ten groep. De vraag is overigens in hoeverre het even-
wichtig is om nieuwe toetreders onder de werking van 
het toeslagendepot te brengen, als die geen last hebben 
gehad van het initiële verlies van toeslagperspectief.

 ■ INTRODUCTIE CDC-REGELING OF PREMIE-
OVEREENKOMST MET INKOOP

Niet nieuw ten opzichte van de brief, maar nu wel 
wettelijk vastgelegd, betreft de wijziging van de pen-
sioenregeling die leidt tot de introductie van een 
CDC-regeling of een premieovereenkomst met direc-
te inkoop van aanspraken. In dat geval kan een deel-
groep binnen het totale fondsbestand hiervoor tijde-
lijk worden gecompenseerd uit de middelen van een 
toeslagendepot. Hierbij moet worden aangetoond – 
door middel van een scenarioanalyse – dat het per-
spectief op toeslagverlening voor de desbetreffende 
deelgroep ook daadwerkelijk is verslechterd als ge-
volg van de overgang naar CDC of premieregeling.
Wanneer de betrokken deelnemers overgaan naar een 
separaat fonds met een CDC-regeling, mag het toesla-
gendepot ook zien op de gehele groep die is overge-
gaan naar het andere fonds, met opbouw in dat nieu-
we fonds. Het toeslagendepot mag alleen worden 
gefinancierd door een eenmalige storting van de 
werkgever (art. 15b, lid 3, sub c Besluit FTK).

 ■ TOESLAGENDEPOTS NIET VOLLEDIG UITGE-
ZONDERD VAN NFTK

Volgens het nieuwe art. 15a, lid 1 maakt een toesla-
gendepot geen deel uit van de dekkingsgraad en is 
het enige doel het gedurende een bepaalde tijd (maxi-
maal 10 jaar) financieren van toeslagverlening. Dat 
zou tot de gedachte kunnen leiden dat een toeslagen-
depot is afgescheiden van de overige bezittingen van 
een fonds. Dat is echter niet het geval; het toeslagen-
depot maakt ‘gewoon’ deel uit van het ene financieel 
geheel dat Opf’en, Bpf’en en collectiviteitkringen van 
een APF moeten zijn (art. 123 PW). Alvorens tot kor-
ting te kunnen overgaan moet daarom eerst het toe-
slagendepot worden aangewend ter voorkoming of 
verlaging van de korting. Mocht na aanwending van 

het toeslagendepot nog steeds een korting noodzake-
lijk zijn, dan zal het bestuur vervolgens moeten be-
palen op welke wijze de korting wordt toegepast.5 Wij 
achten het in beginsel verdedigbaar dat het bestuur 

daarbij rekening houdt met de bijdrage aan de ver-
sterking van de dekkingsgraad door de aanwending 
van het toeslagendepot. Dat kan reden zijn om een 
gedifferentieerde korting toe te passen.6

 ■ PROCEDURELE ASPECTEN

De regeling met betrekking tot een toeslagendepot 
moet zijn vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst 
of uitvoeringsreglement en moet daardoor voldoen 
aan de eisen van evenwichtige belangenafweging (art. 
105 PW). A priori geldt dat, als het buiten toepassing 
laten van de regels voor toekomstbestendige toeslag-
verlening het hoofddoel wordt voor het gebruik van 
een toeslagendepot, er niet wordt voldaan aan een 
evenwichtige belangenafweging. Dat is een terechte 
gedachte; het buiten de indexatieregels van het nFTK 
plaatsen van pensioengelden moet zorgvuldig gebeu-
ren. Relevante vraag in dit verband is echter wel wie 
bepaalt met welk doel het toeslagendepot wordt in-
gesteld en hoe het toezicht van DNB daarop uitwerkt.

 ■ TEN SLOTTE

Met dit besluit is een aantal belangrijke aspecten met 
betrekking tot toeslagendepots verduidelijkt en kan 
de praktijk deze waar nodig gaan toepassen. Positief 
is dat ook voor collectieve waardeoverdrachten op de 
voet van art. 84 PW gebruik kan worden gemaakt van 
toeslagendepots. De regels omtrent de deelgroep op 
wie een toeslagendepot van toepassing kan zijn, over-
tuigen (ons) nog steeds niet. Het blijft zeker in het ge-
val van fusie of collectieve waardeoverdracht bij lage 
dekkingsgraden belangrijk om hiertoe evenwichtige 
besluiten te nemen. 

1 Brief van 27 oktober 2015, TK 2015-2016, 32 043, nr. 
289.

2   Stbl. 2016, 393.
3   Mr. A. Ter Horst en mr. G.R. Derksen, Indexatiedepots 

onder het nFTK: uitwerking nodig, Pensioen Maga-
zine nr. 2, februari 2016.

4   Stb. 2016, 393, pag. 6.
5   Een kortingsbesluit moet overigens altijd voldoen aan 

een evenwichtige belangenafweging, ook als geen toe-
slagendepot is aangewend.

6   Zie nader E. Lutjens, Ook zonder ringfencing is fusie 
van pensioenfondsen mogelijk, TPV2016/11.
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