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WERKGELEGENHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

’s-Gravenhage, 29 juni 2000

Hierbij doen wij u het rapport «Verlof en pensioenen» toekomen1, waarin
de resultaten van een onderzoek naar de risicodekking van het
nabestaanden- en invaliditeitspensioen, respectievelijk de opbouw van het
ouderdomspensioen tijdens onbetaald verlof zijn opgenomen. Dit rapport
is de resultante van het in de discussienota «Op weg naar een nieuw
evenwicht tussen arbeid en zorg» (Kamerstukken II, 1998/99 26 447, nr. 2)
aangekondigde vervolgonderzoek. Doel van het vervolgonderzoek was
om te kunnen toetsen of een recht op risicodekking in geval van arbeids-
ongeschiktheid en overlijden ten tijde van onbetaald verlof al dan niet
wettelijk geregeld moet worden. Het standpunt van het kabinet op basis
van de uitkomsten van dit rapport is in deze brief verwoord.

Inleiding

Aan de Tweede Kamer is in het kader van de nota’s «Werken aan zeker-
heid» (Kamerstukken II 1996/97 25 010, nrs. 1–2) en «Combineerbaarheid
van betaalde arbeid met andere verantwoordelijkheden» (Kamerstukken II
1996/97 24 332, nr. 11) toegezegd dat eind 1998 een evaluatie zou plaats-
vinden ten aanzien van belemmeringen in pensioenregelingen voor het
opnemen van onbetaald verlof. Indien uit deze evaluatie zou blijken dat
sociale partners onvoldoende actie hebben ondernomen, is door het
vorige kabinet tevens toegezegd dat wettelijke maatregelen getroffen
zouden worden. Een drastische verlaging van het nabestaanden- of
invaliditeitpensioen (NP/IP) indien werknemers tijdens onbetaald verlof
zouden overlijden of arbeidsongeschikt zouden raken, wordt door het
kabinet onwenselijk geacht.

In het kader van de bovengenoemde evaluatie zijn in 1998 twee onder-
zoeken verricht door de Verzekeringskamer (van pensioenreglementen),
respectievelijk de Arbeidsinspectie (van CAO’s) over de stand van zaken
betreffende de consequenties van verlof voor de voortzetting van risico-
dekking en de opbouw van het ouderdomspensioen. Het beeld wat uit
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deze onderzoeken naar voren kwam, was niet helder en eenduidig. Een
duidelijke conclusie over de mogelijkheden tot voortgezette risicodekking
van het nabestaanden- en invaliditeits-pensioen (NP/IP) en de voortgezette
opbouw van het ouderdomspensioen (OP) ten tijde van onbetaald verlof
viel dan ook niet te trekken. Bovendien wees de Arbeidsinspectie op het
feit dat er ook werknemers kunnen zijn, die noch onder een CAO-regeling,
noch onder een pensioenreglement vallen waar iets omtrent verlof en
pensioenen is geregeld, maar waarvoor in het eigen bedrijf wel een rege-
ling is getroffen of waar ad hoc afspraken zijn gemaakt.

De discussienota «Op weg naar een nieuw evenwicht tussen
arbeid en zorg»

In de nota «Op weg naar een nieuw evenwicht tussen arbeid en zorg»
(Kamerstukken II 1998/99 26 447, nr. 2) heeft het kabinet aangekondigd om
een vervolgonderzoek te houden om op deze wijze een goed totaalbeeld
te verkrijgen, waarbij CAO-bepalingen, pensioenreglementen en de prak-
tijk aan elkaar gekoppeld zijn. De resultaten van het vervolgonderzoek zijn
inmiddels beschikbaar. Doel van het vervolgonderzoek was om te kunnen
toetsen of inhoudelijke wetgeving, die voorziet in een recht voor de deel-
nemers aan een pensioenregeling om tijdens onbetaald verlof de dekking
van het risico van arbeidsongeschiktheid en overlijden voort te zetten, al
dan niet noodzakelijk is. Daarnaast is in het onderzoek ook gekeken naar
afspraken van sociale partners op het gebied van de opbouw van ouder-
domspensioen tijdens onbetaald verlof.

Indien uit het vervolgonderzoek zou blijken dat sociale partners na de
oproep van de Stichting van de Arbeid uit 1995 voldoende maatregelen
hebben genomen om belemmeringen met betrekking tot pensioen en
verlof weg te nemen, zou wetgeving alsnog achterwege kunnen blijven.
Om verder tijdsverlies te voorkomen, is in de discussienota aangekondigd
om tegelijkertijd met de start van het vervolgonderzoek reeds te starten
met een wetgevingstraject, waarbij een bepaling ontwikkeld wordt, die
voorziet in een recht voor de deelnemer om tijdens de periode van onbe-
taald verlof de dekking van het risico van arbeidsongeschiktheid en over-
lijden (NP/IP) voort te zetten voor een gemaximeerde periode.

De uitkomsten van het vervolgonderzoek «Verlof en pensioenen»

Het onderzoeksrapport «Verlof en pensioenen» treft u bijgaand aan. Bij
het onderzoek is de aandacht uitgegaan naar zes soorten verlofregelingen:

– ouderschapsverlof;
– adoptieverlof;
– calamiteitenverlof;
– zorgverlof;
– sabbatical leave;
– educatieverlof.

Deze vormen van verlof kunnen zowel betaald als onbetaald zijn. Het
vervolgonderzoek heeft echter betrekking gehad op vormen van onbe-
taald verlof, omdat bij betaald verlof de risicodekking en de pensioen-
opbouw in principe worden voortgezet.

Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat voor ruim driekwart van de
deelnemers aan de 100 grootste pensioenfondsen in het pensioen-
reglement of de CAO een bepaling is opgenomen omtrent risicodekking
van het nabestaanden/-invaliditeitspensioen (78%) en de opbouw van het
ouderdomspensioen (77%) tijdens onbetaald verlof. Tot de 100 grootste
pensioenfondsen behoren zo’n 90% van alle deelnemers met een
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pensioenregeling bij een pensioenfonds, hetgeen overeenkomt met onge-
veer 79% van alle pensioendeelnemers. De bepalingen in het pensioen-
reglement hebben in vrijwel alle gevallen betrekking op zowel de risico-
dekking van het NP/IP als de opbouw van het OP.

Bij bedrijven waarbij noch in het pensioenreglement, noch in de CAO
bepalingen met betrekking tot pensioen en verlof zijn opgenomen, is
hierover vrijwel nooit een alternatieve bepaling vastgelegd. Indien in deze
bedrijven in de afgelopen twee jaar onbetaald verlof is opgenomen,
bestaat in de overgrote meerderheid van de gevallen (96%) echter wel de
mogelijkheid tot voortgezette risicodekking van het NP/IP, evenals de
opbouw van het OP.

Rechtstreeks verzekerde pensioenregelingen bij verzekeraars kennen
meestal geen standaardreglement waarin een bepaling omtrent verlof en
pensioenen is opgenomen. Melding van onbetaald verlof bij verzekeraars
blijkt nauwelijks voor te komen. Werkgevers en werknemers blijken onder-
ling afspraken over het betalen van de pensioenpremie tijdens onbetaald
verlof te maken.

Het feit dat in pensioenreglementen of CAO’s geen bepaling omtrent de
risicodekking van het NP/IP en de opbouw van het OP is opgenomen,
betekent dus niet per definitie dat hieromtrent niets is geregeld. Hierover
kunnen ook op andere manieren afspraken zijn gemaakt. Het aantal werk-
nemers waarvoor geen regeling omtrent pensioen en verlof is getroffen,
is dus vermoedelijk aanzienlijk lager dan uitsluitend op basis van bepa-
lingen in pensioenreglementen en CAO’s kan worden vastgesteld.

Wanneer een bepaling over de voortzetting van NP, IP of OP bestaat dan
geldt deze in bijna alle gevallen voor ouderschapsverlof (99,7%). Voor
ruim driekwart van de deelnemers (76%) geldt dat wanneer een bepaling
over voortgezette risicodekking of pensioenopbouw bestaat, dit voor alle
vormen van verlof van toepassing is. Bij 5 procent van de deelnemers
worden NP, IP en OP voortgezet tijdens ouderschaps-, zorg- en
calamiteitenverlof.

Bij voortzetting van de risicodekking van het NP en IP tijdens onbetaald
verlof komt de betaling van de pensioenpremie in 36 procent van de
gevallen voor rekening van zowel de werkgever als de werknemer. In 27
procent van de gevallen komt de pensioenpremie voor rekening van de
werkgever en in 25 procent van de gevallen voor rekening van de werk-
nemer. Bij 11 procent van de deelnemers waarvoor de risicodekking wordt
voortgezet, is onduidelijk voor wiens rekening de pensioenpremie komt.
Ten aanzien van de opbouw van het OP tijdens onbetaald verlof komt de
betaling van de premie in 36 procent van de gevallen voor rekening van
zowel de werkgever als de werknemer. In 28 procent van de gevallen is dit
alleen de werkgever en in 26 procent van de gevallen alleen de werk-
nemer. Bij 11 procent van de deelnemers bestaat onduidelijkheid over wie
de premiebetaling bij voortgezette opbouw van het OP betaalt.

Conclusie

Het kabinet hecht groot belang aan het wegnemen van belemmeringen bij
het opnemen van onbetaald verlof. Om dit belang te benadrukken, heeft
het kabinet tegelijkertijd met de start van het vervolgonderzoek een
wetgevingstraject in gang gezet, waarbij de mogelijkheid van een wette-
lijke bepaling is onderzocht die voorziet in een recht voor de deelnemer
om tijdens het genieten van onbetaald verlof de dekking van het risico van
overlijden en arbeidsongeschiktheid voort te zetten.
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Het kabinet heeft bij de vraag of tot wetgeving dient te worden overge-
gaan een afweging gemaakt tussen de zwaarte van het instrument en de
omvang van de problematiek, zoals die uit het vervolgonderzoek naar
voren is gekomen. Bij deze afweging speelt ook een rol dat sociale part-
ners primair verantwoordelijk zijn voor het terrein van de aanvullende
pensioenen. Het kabinet is van oordeel dat de resultaten die uit het onder-
zoek naar voren zijn gekomen, positief zijn, zowel ten aanzien van de
risicodekking van het NP/IP (een dekkingsgraad van in ieder geval 78%),
als ten aanzien van de opbouw van het OP (een dekkingsgraad van in
ieder geval 77%). Voor een overgrote meerderheid van de onderzocht
groep deelnemers aan een pensioenregeling blijkt een regeling voor
voortgezette risicodekking en pensioenopbouw te zijn getroffen, waarbij
het aannemelijk is dat daar waar geen regelingen in pensioenreglementen
of CAO’s zijn getroffen op een andere wijze afspraken over pensioen en
verlof zijn gemaakt. Dit heeft het kabinet tot de conclusie gebracht dat het
recht op risicodekking in geval van arbeidsongeschiktheid en overlijden
tijdens onbetaald verlof, respectievelijk het recht op voortzetting van de
opbouw van het ouderdomspensioen tijdens onbetaald verlof niet wette-
lijk behoeft te worden geregeld.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
J. F. Hoogervorst

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
A. E. Verstand-Bogaert
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