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Dit artikel wordt u aangeboden door Salaris Rendement 

Salaris Rendement is hét nieuws- en adviesmagazine voor professionals die verantwoordelijk zijn 

voor de loon- en personeelsadministratie. Als lezer van Salaris Rendement bent u altijd op de 

hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van loonheffingen, sociale verzekeringen, 

arbeidsrecht en loonadministratie. Zo behaalt uw onderneming het hoogste rendement. 

Salaris Rendement biedt u: 

 praktische artikelen over nieuwe wet- en regelgeving, vol tips voor de praktijk;

 al het relevante nieuws voor u als salarisprofessional;

 verdieping en jurisprudentie over actuele onderwerpen;

 antwoorden op veelgestelde vragen;

 handige stappenplannen;

 gedegen vergelijkend warenonderzoek onder leveranciers en dienstverleners;

 wekelijkse e-mailservice met het allerlaatste nieuws op het gebied van salarisadministratie;

 een aanvulling op de inhoud van elke uitgave met praktische, online tools.

Kijk voor meer informatie of een proefabonnement op www.rendement.nl/salarisblad 

Niets uit deze uitgave mag, noch geheel, noch gedeeltelijk, worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. 
Hoewel aan de totstandkoming van deze uitgave de uiterste zorg is besteed, aanvaarden auteur(s), redacteur(en) en uitgever geen aansprakelijkheid voor eventuele fouten en 
onvolkomenheden, noch voor de gevolgen hiervan. 
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Informeren 
over pensioen
Als uw organisatie een pensioenregeling heeft, zijn er 
verschillende zaken waarover u de werknemer moet infor-
meren. Wat wordt er van u verwacht aan pensioencom-
municatie richting de werknemer en waaraan moet de 
pensioenuitvoerder voldoen? 

U informeert de nieuwe werknemer over het al dan niet 
doen van een pensioenaanbod. Als u deze keuze heeft 
tenminste. Het kan zijn dat u geen keuze heeft doordat er 
sprake is van een verplicht gestelde pensioenregeling. De 
wet bepaalt, niet de werkgever. Doet u de werknemer een 
pensioenaanbod, dan kan de werknemer dit aanbod wei-
geren of accepteren. Ga erg voorzichtig met een weigering 
om. Pensioenuitvoerders gaan namelijk meestal een 
uitvoeringsovereenkomst met u aan onder de voorwaarde 
dat iedere werknemer meedoet. 

Pensioen 1-2-3
U bent ook verplicht de werknemer vooraf te informeren 
over de inhoud van het aanbod. Gebruik daarvoor bijvoor-
beeld laag 1 van ‘Pensioen 1-2-3’. Dit is een vaste vorm van 
informatie over een pensioenregeling die pensioenfond-
sen en -verzekeraars verplicht moeten aanbieden. Laag 1 
beschrijft de regeling relatief eenvoudig, meer verdieping 
is terug te vinden in de lagen 2 en 3. 
Als het pensioenaanbod eenmaal is geaccepteerd, is de 
werknemer deelnemer geworden in de pensioenregeling. 
U kunt deelnemers wijzen op de informatievoorziening  
op de website mijnpensioenoverzicht.nl. Let wel op: soms 
gaat er wel eens wat fout en ziet de werknemer een hoger 
pensioen terug in zijn Uniforme Pensioenoverzicht of op 
de website mijnpensioenoverzicht.nl dan hij zal ontvan-
gen. Het pensioenreglement – laag 3 uit Pensioen 1-2-3 
– is in dat geval leidend en niet de informatie op de web-
site mijnpensioenoverzicht.nl. Soms hebben deelnemers 
behoefte aan persoonlijk advies. Ze willen weten of zij iets 

PENSIOEN COMMUNICATIE

▶▶▶

Dit derde deel van een serie artikelen over pensioen 
gaat over de communicatie met de deelnemers van de 
pensioenregeling.

NOW soms geen oplossing
De Tijdelijke noodmaatregel 
overbrugging voor behoud 
van werkgelegenheid (NOW)
biedt geen maatwerk. Het 
kabinet wil namelijk zo snel 
mogelijk zo veel mogelijk 
werkgevers helpen. Hierdoor 
vallen sommige organisaties 
echter buiten de boot.

Voorjaar
Voor het voorschot van 80% 
op de tegemoetkoming moet 
u een omzetdaling van min-
stens 20% verwachten over 
drie aaneengesloten maanden 
vergeleken met de kwartjaar-
omzet in 2019. Maar groeide u 
het afgelopen jaar flink? Dan 
loopt u de tegemoetkoming 
misschien mis. Dit kan ook 
het geval zijn als uw organi-

satie net is gestart, tot een 
concern behoort of vooral in 
het voorjaar omzet draait.

Voorwaarden
De tegemoetkoming kan te 
laag uitvallen. Deze dekt na-
melijk niet alle loonkosten en 
werkgeverslasten. Ook kan de 
loonsom uiteindelijk lager blij-
ken te zijn. Daarentegen com-
penseert UWV een stijging 
van de loonsom niet. Verder 
kan UWV de tegemoetkoming 
korten als u niet aan alle voor-
waarden voldoet.

De NOW bevat onzeker-
heden en specifieke re-

gels. Verdiep u er goed in of 
vraag advies aan een juridisch 
of financieel adviseur.

SOCIALE VERZEKERINGEN UITZONDERINGEN

Terecht ontslag na liegen
Een werkgever die in het 
geheim cameraopnames liet 
maken van een werknemer 
van wie hij vermoedde dat 
deze loog, deed dit illegaal. 
De rechter vond dat de beel-
den toch mochten worden 
gebruikt als bewijsmateriaal. 
Het belang dat de waarheid 
boven tafel kwam, woog 
zwaarder.

Sportschool
Het ging in deze zaak om 
een havenarbeider uit Rotter-
dam die tegen de lamp liep, 
toen bleek dat hij maanden 
had gedaan alsof hij volledig 
arbeidsongeschikt was. Uit 
de camerabeelden die een 
recherchebureau had ge-
maakt, bleek onder andere 
dat de werknemer regelmatig 
in de sportschool te vinden 

was. Hij trainde met zware 
gewichten en dat paste hele-
maal niet bij zijn ziektebeeld. 
De werkgever nam het de 
werknemer enorm kwalijk 
dat hij moedwillig had ge-
logen en ontsloeg hem op 
staande voet. Dit ontslag liet 
de rechter in stand. 

Vergoeding
De werkgever hoefde geen 
transitievergoeding te beta-
len, omdat het ging om een 
ernstig verwijtbaar hande-
len van de werknemer. Hij 
hoefde ook geen andere scha-
devergoeding te betalen aan 
de werknemer. Die mocht al 
blij zijn dat hij de gemaakte 
recherchekosten niet hoefde 
te betalen.  
Hof Den Haag, 31 maart 2020, 
ECLI (verkort): 571

ARBEIDSRECHT ONTSLAG
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moeten ondernemen en zo ja, hoe. Als werkgever moet u in ieder 
geval niet zelf advies geven. Om te mogen adviseren over dit soort 
complexe zaken heeft u een vergunning nodig. Het geven van 
goedbedoelde tips kan u wel eens duur komen te staan. Informatie 
geven mag wel, maar oplettendheid is geboden.

Periodiek
Pensioenuitvoerders, zoals een pensioenfonds, premiepensioenin-
stelling of verzekeraar informeren de werknemer: 

 ▪ bij aanvang, als ze van de werkgever hebben vernomen dat er 
een nieuwe deelnemer is; 

 ▪ periodiek; 
 ▪ bij einde van de arbeidsovereenkomst (vaak tegelijkertijd het 
einde van het deelnemerschap);

 ▪ voorafgaand aan of bij de pensioeningang. 
De gegeven informatie moet duidelijk zijn, de deelnemer bereiken, 
correct zijn, evenwichtig zijn (zowel de relevante voor- als nadelen 
moeten worden weergegeven) en de informatie moet tijdig zijn. 
De wet noemt geen termijn. Volgens de gedragstoezichthouder is 
dit in ieder geval ‘binnen een termijn waarin de deelnemer de in-
formatie redelijkerwijs nog kan gebruiken voor het beoogde doel’. 

Bereiken
Als de pensioenuitvoerder de informatie per post of digitaal aan 
de deelnemer stuurt, kunnen hem weinig tot geen verwijten 
worden gemaakt. Ook al zijn de gevolgen van het niet handelen 
van de deelnemer soms groot. De pensioenuitvoerder hoeft de 
deelnemer daar niet aan te herinneren. Zo was er een ernstig zieke 
werkneemster van wie het contract afliep en die samen met haar 
partner niet tijdig reageerde op de brief van het pensioenfonds. 
Daardoor verliep de mogelijkheid een gedeelte van het ouder-
domspensioen (uit) te ruilen voor een partnerpensioen. Met als 
gevolg dat de achterblijvende partner het partnerpensioen misliep.

Dirk-Jan Plate, onafhankelijk specialist voor (afwijkende) pensioen-
vraagstukken, e-mail: info@pensioenlogica.nl, tel: 06 53 655 775

◀◀◀

Waarschuwing is soms op zijn plaats

Een werkgever moet de deelnemer voldoende waarschuwen 
als er bijvoorbeeld wordt besloten de pensioenwaarde collec-
tief van de oude naar een nieuwe pensioenuitvoerder over te 
dragen. Zeker als de waarde van een gegarandeerde uitkerings-
overeenkomst wordt overgeheveld naar een beleggingsreke-
ning. Beleggingen kunnen immers plotseling sterk in waarde 
dalen. Een werkgever kan voordat hij dit soort risicovolle acties 
uit wil voeren het beste een onafhankelijke adviseur raadplegen 
om de juiste informatie aan werknemers te geven.

Gemiddelde dekkingsgraad
De Pensioenthermometer meldt de volgende dekkings-
graden voor het gemiddelde Nederlandse pensioen-
fonds. De Nederlandsche Bank schrijft de minimale 
dekkingsgraad voor. Op dit moment staat de minimale 
dekkingsgraad op 104,3%. Zie voor actuele cijfers ook 
rendement.nl/salaristools.

Dekkingsgraad 2017 2018 2019 2020

Januari 103% 111% 106% 101%

Februari 104% 110% 108% 95%

Maart 104% 108% 106% 85%

April 105% 110% 107%

Mei 105% 111% 104%

Juni 105% 111% 104%

Juli 107% 111% 102%

Augustus 106% 111% 98%

September 108% 112% 101%

Oktober 109% 107% 101%

November 109% 107% 102%

December 108% 108% 103%

PENSIOEN PENSIOENFONDSEN

Loonindexcijfers
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) meldt de 
volgende indexen voor de ontwikkeling van cao-lonen. 
Het gaat om de cao-lonen van alle sectoren samen, 
exclusief bijzondere beloningen. U vindt de cijfers ook 
via rendement.nl/salaristools.

Index (2010 = 100) 2017 2018 2019 2020

Januari 108,6 110,3 112,8 116,4

Februari 108,6 110,4 113,0 116,4

Maart 108,6 110,4 113,1 116,5

April 108,7 110,5 113,3

Mei 108,7 110,6 113,3

Juni 108,8 110,7 113,5

Juli 109,3 111,4 114,5

Augustus 109,5 111,6 114,7

September 109,5 111,8 114,7

Oktober 109,6 112,0 114,8

November 109,6 112,1 114,9

December 109,6 112,1 115,2

Jaargemiddelde 109,1 111,1 113,9

LOONZAKEN CAO-LONEN
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