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De België-route wordt vaak neergezet als een vluchtroute 
voor Nederlandse pensioenfondsen om te ontkomen aan 
het (financieel) toezicht en de wet- en regelgeving in 
Nederland. Maar deze beperkte opvatting doet geen recht 
aan de huidige praktijk. Multinationals denken namelijk 
veel groter dan Nederland – België. 

Het onderbrengen van een Nederlandse pensioenregeling bij 
een Belgisch pensioenfonds wordt vaak aangeduid als de 
“België-route”. Daarbij worden doorgaans het ontsnappen 
aan het strakke (financieel) toezicht van DNB en de 
zwabberende Nederlandse pensioenwetgeving (met de 
introductie van een nieuwe UFR en dreigend uitstel van het APF als meest recente voorbeelden) als 
belangrijkste drivers genoemd. 

Deze beperkte opvatting van de België-route doet echter geen recht (meer) aan de praktijk. Grote 
multinationals zetten pan-Europese pensioenfondsen op om de regelingen van (zoveel mogelijk van) hun 
Europese ondernemingen in onder te brengen. Voor deze ondernemingen is de overgang van de 
Nederlandse pensioenregeling geen doel op zich, maar onderdeel van een veel bredere internationale 
pensioenstrategie. 
 

Best practices 
Begin 2013 schreef ik een blog: “Weinig bedrijven willen op grote schaal pionieren met grensoverschrijdende 
pensioenen. Er is in dit geval geen first mover voordeel te behalen, er wordt alleen maar leergeld betaald. 
Daarom wachten veel ondernemingen op het ontstaan van best practices in de markt.” Inmiddels beginnen 
die ‘best practices’ langzaamaan te ontstaan, met Johnson & Johnson als het meest in het oog springende 
voorbeeld. Met beheerde vermogens van maximaal zo’n 200 miljoen euro was er voorheen onder Belgische 
grensoverschrijdende pensioenfondsen (IORP’s) vooral sprake van kleine bier. Het Europese pensioenfonds 
van Johnson & Johnson telt in totaal bijna 13.000 deelnemers en heeft ruim een miljard euro aan vermogen 
onder beheer.  Daarmee is de omvang van het deelnemersbestand en beheerd vermogen van Belgische 
IORP’s echter in één klap verdubbeld. Het pensioenfonds van Johnson & Johnson is dus het eerste 
grensoverschrijdende pensioenfonds in België met een substantiële omvang en vormt daardoor een 
belangrijke ‘best practice’ voor andere multinationals. Zo onderhoudt het bestuur van Pensioenfonds BP 
naar eigen zeggen “nauw contact met Johnson en Johnson”. 
 

Groeiende interesse 
Recente ontwikkelingen laten inderdaad zien dat er groeiende interesse onder multinationals ontstaat voor 
pan-Europese oplossingen. In de afgelopen periode zijn daarvan verschillende voorbeelden in de vakpers 
voorbijgekomen: 

• BP heeft al een in België gevestigd pan-Europese pensioenfonds (actief in België, Griekenland, 
Ierland, Spanje en Zwitserland) en onderzoekt de mogelijkheid om ook de Nederlandse 
pensioenregelingen daarin onder te brengen.  

• Johnson & Johnson heeft “ervoor gekozen om de regelingen van haar Europese ondernemingen 
onder te brengen in een gezamenlijk Europees pensioenfonds”, aldus de website van het fonds. Het 
feit dat er ook een afgevaardigde uit Frankrijk in de Raad van Bestuur van het Belgische fonds zit, 
lijkt het voornemen tot verdere Europese integratie te onderstrepen.  

• DuPont lijkt ook een ambitie te hebben die verder gaat dan de Benelux: het nieuwe pensioenfonds 
heeft  DuPont European Pension Fund” als naam gekregen en de Raad van Bestuur bestaat uit 
vertegenwoordigers uit Nederland en het Verenigd Koninkrijk.  

• General Electric spreekt in het jaarverslag van het Nederlandse pensioenfonds eveneens over een 
“internationale visie”.  

• ExxonMobil lijkt zich in eerste instantie te beperken tot samenvoeging van het Nederlandse en 
Belgische pensioenfonds, maar het lijkt voor de hand te liggen dat ook daar een bredere strategie 
aan ten grondslag ligt.  

 

Geen financiële motieven 
De motieven van deze multinationals liggen vooral in de sfeer van de governance. “De tijd die bestuurders 



erin moesten steken, liep echt uit de hand,” aldus de voormalig voorzitter van Pensioenfonds Johnson & 
Johnson in een artikel in het FD. Eén pan-Europees pensioenfonds kan veel efficiënter worden bestuurd dan 
al een veelheid aan nationale pensioenfondsen. Door een meer centrale aansturing kan het fonds 
professioneler en met minder resources worden bestuurd. 

Een goedkopere uitvoering – bijvoorbeeld lagere premies, buffers of uitvoeringskosten – lijkt maar zelden 
een motief te zijn. “Dat was voor ons ook nooit een argument,” aldus de voormalig voorzitter van 
Pensioenfonds Johnson & Johnson. 
 
It takes two to tango 
Nu er één schaap over de dam is, zouden er meer kunnen volgen, zeggen ook pensioendeskundigen. Wel 
kan het nog even duren voordat de andere schapen daadwerkelijk de dam zijn overgestoken. Bovendien 
halen niet alle schappen de overkant.  Het is een complex en langdurig traject. Die complexiteit is niet 
zozeer technisch van aard, maar heeft vooral betrekking op het draagvlak (en daarmee de instemming) van 
deelnemers. Dit draagvlak – of het ontbreken daarvan – heeft bij meerdere ondernemingen ertoe geleid dat 
plannen om de pensioenregeling in België onder te brengen vroegtijdig sneuvelden. Volgens de 
berichtgeving was dit bijvoorbeeld het geval bij farmaceut Bristol-Myers Squibb. 

Ook Nestlé was voornemens om de Nederlandse pensioenregeling in het grensoverschrijdende pan-
Europese pensioenfonds (reeds actief in drie landen: België, Luxemburg en Ierland) onder te brengen, maar 
dat voornemen is - blijkens de toelichting in het jaarverslag - gesneuveld doordat de centrale 
ondernemingsraad van Nestlé Nederland heeft besloten om niet in te stemmen met de overgang naar het 
Belgische pensioenfonds. 

Over het instemmingsrecht van de ondernemingsraad wordt overigens verschillend gedacht. Dit 
instemmingsrecht is vastgelegd in artikel 23 lid 4 van de Pensioenwet, maar dat artikel wordt verschillend 
uitgelegd. Recent is Aon naar de rechter gestapt in een geschil met zijn ondernemingsraad over de 
reikwijdte van het instemmingsrecht. De OR vindt dat zijn goedkeuring voor de hele operatie nodig is. De 
werkgever vindt dat de OR niet gaat over de wijziging van de uitvoeringsovereenkomst en dus over de wijze 
waarop Aon de pensioenregeling gaat uitvoeren: "Dat is een kwestie tussen de werkgever en het 
pensioenfonds”, aldus een woordvoerder van Aon in een reactie aan het FD. 
 

België aantrekkelijk voor pan-Europese pensioenfondsen 
Uit cijfers van de Europese toezichthouder op pensioenfondsen blijkt dat het aantal grensoverschrijdende 
pensioenfondsen de afgelopen 4 jaar slechts zeer beperkt is gegroeid: van 84 naar 88, waarvan een deel 
(nog) niet daadwerkelijk grensoverschrijdend actief is. Bovendien is in diezelfde periode het aantal fondsen 
dat in meer dan slechts 1 of 2 andere landen actief is gedaald van 12% naar 7%, hetgeen betekent dat er 
sprake is van een afname van de grensoverschrijdende activiteit. 

Deze beweging is in veel landen zichtbaar, bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk. Daar is het aantal 
grensoverschrijdende pensioenfondsen de afgelopen 4 jaar gedaald van 31 naar 25 en het aantal fondsen 
dat actief is in meer dan 1 andere lidstaat is gedaald van 26% naar 20%. 

België vormt daarop de uitzondering. Dit land noteert over de afgelopen 4 jaar een (kleine) groei van het 
aantal grensoverschrijdende pensioenfondsen (van 9 naar 12 fondsen) en een duidelijke stijging van 
grensoverschrijdende activiteit: het aantal fondsen dat actief is in meer dan 1 andere lidstaat gestegen van 
11% naar 25%. Bovendien is een kwart van de in dezelfde periode nieuw opgerichte grensoverschrijdende 
pensioenfondsen in België gevestigd. België blijft dus een aantrekkelijk vestigingsland voor pan-Europese 
pensioenfondsen. 
 

De België-route is dood, lang leve de België-route 
Europa is veel groter dan Nederland en België. Het beeld van België als toevluchtsoord voor Nederlandse 
pensioenfondsen die worstelen met het strenge (financieel) toezicht van DNB is achterhaald. De overgang 
van de Nederlandse pensioenregeling naar België is voor multinationals geen doel op zich, maar onderdeel 
van een veel bredere internationale pensioenstrategie. En daarbij is België toevallig een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor hun pan-Europese pensioenfondsen. 

 


