Toelichting Reglement Commissie Pensioenreparatie
Bij CAO 2011-2012 is de afspraak gemaakt gedurende de jaren 2011 tot en met 2014 een bedrag
van € 250.000 per jaar te bestemmen voor maatregelen gericht op Pensioenreparatie ten behoeve
van werknemers die gedurende deze jaren hun baan verliezen ten gevolge van door de overheid
opgelegde bezuinigen. Pensioenreparatie is bedoeld voor individuele weknemers, die zes maanden
na ontslag geen ander passende werkzaamheden hebben gevonden en mede daardoor vanwege
het einde van hun dienstverband zodanig onevenredig in hun pensioenopbouw worden getroffen,
dat dit mede in het licht van hun persoonlijke situatie een onbillijke financiële situatie na
pensionering tot gevolg zal hebben.
De uitvoering van deze regeling is opgedragen aan een paritaire commissie bestaande uit twee
door werkgevers aan te wijzen leden, twee door werknemersorganisaties aan te wijzen leden, een
gezamenlijk aan te wijzen onafhankelijke pensioenvoorzitter als voorzitter en een secretaris die
geen lid is van de Commissie.
De Commissie Pensioenreparatie is als volgt samengesteld:
Onafhankelijke deskundige Voorzitter Eric de Bruijn
Namens werkgevers

Alie Horden, NPO
Jaap Kooij, EO

Namens werknemersorganisaties

Peter Bloemendaal, CNV
Peter van den Bunder, FNV-Kiem

Secretaris

Annette van Lijf, NPO

De Commissie is geruime tijd bezig geweest om haar werkwijze te bepalen en vast te leggen in een
Reglement (zie bijgaand). Hierbij liep de Commissie met name aan tegen fiscale complicaties. Deze
zijn na overleg met de Belastingdienst opgelost. De Belastingdienst heeft er mee ingestemd, dat
stortingen door de NPO in een ten behoeve van de voormalig werknemer te treffen
stamrechtvoorziening voldoen aan de toepasselijke bepaling in de Wet op de Loonbelasting.
Cao-partijen hebben ten behoeve van pensioenreparatie in totaal een bedrag van € 1.000.000,-ter beschikking gesteld. Teneinde dit bedrag zo goed als mogelijk terecht te laten komen en vooral
ook te voorkomen, dat het budget voortijdig is uitgeput, is gekozen voor de volgende constructie:


Iedere werknemer die zijn baan gedurende het tijdvak 1 januar1 2011 tot en met 31
december 2014 ten gevolge van de door de overheid opgelegde bezuinigingen verliest heeft in
potentie een aanspraak op een aanvullende pensioenvoorziening, maar de hoogte er van is in
beginsel nihil;



Een werknemer is onder meer ontvankelijk in zijn verzoek:



indien verzoeker zes maanden na einde dienstverband nog geen passende werkzaamheden
heeft gevonden;



het verzoekschrift uiterlijk negen maanden na einde dienstverband is ingediend. Deze termijn
geldt echter pas als fataal met ingang van 1 mei 2013.

De Commissie doet binnen een redelijke termijn na ontvangst van het verzoek een uitspraak. De
uitspraak zal bestaan uit een gemotiveerd oordeel van de Commissie dat er geen sprake is van een
schrijnend geval, of uit de vaststelling dat de pensioensituatie van verzoeker schrijnend is. In het

laatste geval volgt toekenning aan de verzoeker van een aanspraak op een storting door de NPO in
een stamrechtvoorziening.
De hoogte van deze storting zal door de Commissie echter in beginsel pas worden bepaald na 1
maart 2018. Deze datum is om twee redenen gekozen. Werknemers die op 1 januari 2015 hun
baan verliezen hebben tot 1 oktober 2015 de mogelijkheid een verzoek in te dienen. Het aantal
gegadigden kan dus pas worden bepaald na 1 oktober 2015. Teneinde de hoogte van de storting te
bepalen zal aan verzoeker echter nog worden gevraagd opgave te doen van het aantal maanden
dat hij WW heeft genoten. Per 1 maart 2018 is de (thans) maximale ww-termijn verstreken van
werknemers die per 1 januari 2015 hun baan verliezen. Teneinde het budget eerlijk over alle
gegadigden te verdelen en vooral ook te voorkomen, dat het budget voortijdig uitgeput raakt, zal
aldus met het vaststellen van de hoogte van de stortingen in beginsel worden gewacht tot na 1
maart 2018.

