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T H E M A  P E R S O O N L I J K  F U N C T I O N E R E N : P E N S I O E N O P B O U W
Mr. H.W.L.A. de Lange, Vof Schols & de Lange
(delange@scholsdelange.nl) te Leiden

Verlof kan uw pensioen-
opbouw frustreren

In veel CAO’s staan één of meerdere afspraken waardoor
werknemers hun werk gemakkelijker kunnen combineren
met zorgtaken, scholing en vrije tijd, de zogenoemde
‘levensloopbestendige’ afspraken. Zo staan in 85 procent
van de CAO’s afspraken die het combineren van werken
en zorg vereenvoudigen. Dit blijkt uit een onderzoek van
de Arbeidsinspectie waarvan de resultaten op 12 maart
2003 werden gepubliceerd door het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Maar welke verlof-
varianten zijn wettelijk toegestaan en hoe zit het eigen-
lijk met de pensioenopbouw tijdens de verlofperioden?

HENRIËTTE DE LANGE

Fisca al  vr iendeli jk  met ver lof?:  houd rekening met nevenef f ecten 

Financials zijn meestal nogal honkvast. En als ze al
eens verlof opnemen, dan gaat de laptop toch mee...
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We kennen in Nederland vele verlofvarianten. Door gebruik te
maken van deze verlofvarianten zoals ouderschapsverlof, zorg-
verlof, studieverlof of sabbatsverlof, stopt vaak de pensioenop-
bouw. Het niet opbouwen van pensioen is een ongewenst
neveneffect van het gebruikmaken van een verlofregeling waar-
van de impact regelmatig wordt onderschat. In dit artikel wordt
aandacht besteed aan de mogelijkheden om wel pensioen op te
bouwen gedurende die verlofperioden. Tevens wordt uitgelegd
welke praktische hobbels genomen moeten worden, opdat het
verlof de pensioenopbouw niet meer frustreert.

Het is zeker niet ondenkbaar dat een aantal van de huidige ver-
lofregelingen binnenkort op een of meer punten zal veranderen,
onder invloed van de introductie van de levensloopregeling. In
de toelichting van D’66 op het regeerakkoord is de volgende
passage opgenomen. Er komt een levensloopregeling, waarin
mensen geld en vrije tijd kunnen sparen om tijdens het werk-
zame leven werk en andere taken (zorgtaken, sabbatical, deel-
tijdpensionering en dergelijke) beter te spreiden of te combine-
ren. Een logisch vervolg op de in de afgelopen jaren door
Annelies Verstand geïntroduceerde zorgregelingen.
Hoewel er al erg veel is gepubliceerd over deze levenslooprege-
ling is het nog volstrekt onduidelijk hoe deze feitelijk ingevuld
gaat worden. Dit artikel gaat daarom voorbij aan de levens-
loopaspecten van het onderwerp en beperkt zich tot de huidige
wetgeving. 

Soorten verlof 
Een overzicht van alle soorten verlofregelingen is te vinden op
de site van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
onder het kopje Verlofwijzer. Van oudsher was men in
Nederland de mening toegedaan dat pensioen uitsluitend opge-
bouwd kon worden over diensttijd die daadwerkelijk bij een
werkgever was doorgebracht. In het oude pensioenartikel, arti-
kel 11 lid 3 van de Wet op de loonbelasting 1965 werd gespro-
ken over een pensioen dat naar maatschappelijke opvattingen
niet uitgaat boven hetgeen redelijk moet worden geacht, mede
rekeninghoudend met de diensttijd. Sinds de publicatie van het
rapport van de commissie Witteveen in 1995 echter wordt het
opbouwen van pensioen tijdens een verlofperiode aangemerkt
als in overeenstemming met de maatschappelijke opvattingen in
Nederland. Na de publicatie van het rapport ontstond er enige
onduidelijkheid over wanneer wel of niet pensioen opgebouwd
kon worden over perioden die niet werkend zijn doorgebracht.
Als gevolg van de Wet fiscale behandeling van pensioenen
bestaat die onduidelijkheid sinds 1 juni 1999 niet meer. In arti-
kel 10a van het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965 wordt
een opsomming gegeven van perioden die mogen meetellen als
dienstjaren dan wel diensttijd voor de pensioenopbouw. Dit is
een limitatieve opsomming. De volgende verloven worden in het
besluit genoemd als mogelijke bronnen van diensttijd:

• ouderschapsverlof;
• sabbatsverlof;
• studieverlof;
• verlof in de zin van de Wet financiering loopbaanonder-

breking.

Daarnaast wordt ook de mogelijkheid gecreëerd om (gedeelte-
lijk) pensioen op te bouwen over perioden waarin de werkne-
mer een tot zijn huishouden behorend kind heeft verzorgd dat
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de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt. 
Als er niets is vastgelegd in het pensioenreglement of aanvullen-
de afspraken, zal er geen pensioen worden opgebouwd geduren-
de de verlofperiode. Dit kan buitengewoon vervelende gevolgen
hebben voor het gezin van de werknemer. 

Nabestaandenpensioen
Het effect van de gestopte pensioenopbouw wordt onmiddellijk
in de portemonnee gevoeld als een van de partners komt te
overlijden gedurende een verlofperiode. Indien er sprake is van
een nabestaandenpensioen dat is verzekerd door middel van
éénjarige risicopremies vindt er geen opbouw van nabestaan-
denpensioen plaats. Er is uitsluitend sprake van een risicoverze-
kering die stopt gedurende de verlofperiode. Als de partner die
van het verlof geniet komt te overlijden, is deze dus niet verze-
kerd en zal er geen partnerpensioen worden uitgekeerd. Als
gevolg van de flexibilisering van pensioenregelingen en het
keuzerecht van artikel 2 b PSW is in zeer veel regelingen zo’n
nabestaandenpensioen op risicobasis opgenomen. Het is dan
ook absoluut noodzakelijk dat de werknemer die met verlof
gaat, goed geïnformeerd wordt over wat er gebeurt op het
moment dat de werknemer gedurende de periode van verlof
komt te overlijden. 
Indien er wel sprake is van een nabestaandenpensioen dat
wordt opgebouwd kan de hoogte van het nabestaandenpensi-
oen soms toch erg tegenvallen omdat alleen het daadwerkelijk
opgebouwde nabestaandenpensioen zal worden uitgekeerd. De
opbouw van het ouderdomspensioen stopt op het moment van
verlof. Hierdoor wordt bij overlijden de hoogte van het partner-
pensioen niet meer afgeleid van het bereikbare ouderdomspensi-
oen, maar van het reeds opgebouwde ouderdomspensioen. 
Niet alleen tijdelijk stoppen met werken kan gevolgen hebben
voor het nabestaandenpensioen, ook parttime werken kan

Prak t i jk voorbeeld 1

Karin (29) werkt gedurende twee jaar 40 uur in de week

voor X bv. De pensioentoezegging van X bv betreft een

eindloonregeling met een franchise van 20.000 euro. 

Karin is getrouwd met Peter. Het nabestaandenpensioen

bedraagt 70 procent van het te bereiken ouderdoms-

pensioen. Haar salaris bedraagt 40.000 euro per jaar. 

Het te bereiken ouderdomspensioen bedraagt 14.000 euro

en nabestaandenpensioen bedroeg 9.800 euro. Zij besluit

voor een half jaar ouderschapsverlof op te nemen en

werkt gedurende die periode voor 50 procent. In de pen-

sioenberekening wordt er vanuit gegaan dat ze ‘parttime’

werkt. Haar te bereiken pensioen bedraagt:

2 x 1,75 procent x 20.000 = 700 euro

50 procent x (38 x 1,75 procent x 20.000) = 6.650 euro

In totaal te bereiken ouderdomspensioen = 7.350 euro

Het nabestaandenpensioen bedraagt hier 70 procent van:

5.145 euro. Dat is nog geen 53 procent van het oorspronke-

lijk verzekerde nabestaandenpensioen. 

Peter is ook werkzaam bij X BV en besluit om gedurende

een jaar onbetaald verlof op te nemen. Het nabestaanden-

pensioen ten behoeve van Karin bedraagt 0 euro indien

Peter gedurende deze verlofperiode overlijdt. 
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consequenties hebben waarvan de werknemer zich bewust moet
zijn. Het komt nogal eens voor dat de werknemer die ouder-
schapsverlof opneemt voor de pensioenregeling vanaf dat
moment wordt aangemerkt als parttimer. Is dat het geval dan
wordt er bij de pensioenberekening vanuit gegaan dat het part-
timepercentage ongewijzigd blijft tot de pensioendatum. 
Door de opname van dit ouderschapsverlof wordt het bereik-
baar ouderdomspensioen lager en daarmee het nabestaanden-
pensioen ook. Het ouderschapsverlof is echter bedoeld als
tijdelijke situatie. Door een overlijden in deze periode verandert
de tijdelijke achteruitgang van het gezinsinkomen, als gevolg
van het ouderschapsverlof, in een definitieve achteruitgang van
het gezinsinkomen, als gevolg van het lagere nabestaanden-
pensioen. 

Arbeidsongeschiktheid
Wat voor de verzekering van het nabestaandenpensioen geldt,
geldt ook voor het arbeidsongeschiktheidspensioen. Als de
werknemer ziek wordt gedurende de periode van verlof terwijl
deze niet meer is verzekerd omdat de pensioenopbouw is
gestopt, zal deze werknemer te zijner tijd geen recht hebben op
bijvoorbeeld een WAO-hiaat pensioen of een WAO-excedent
pensioen. De werknemer zal mogelijk wel in aanmerking komen
voor een WAO-uitkering maar de aanvullingen in de pensioen-
sfeer gaan aan zijn bankrekening voorbij. 

In de vorige paragraaf is gewezen op het feit dat indien een
werknemer in het kader van ouderschapsverlof tijdelijk minder
gaat werken deze persoon in de pensioenadministratie aange-
merkt wordt als parttimer. Het komt wel voor dat in de pensi-
oentoezegging de aanspraak op het arbeidsongeschiktheidspen-
sioen op het oude niveau wordt gecontinueerd gedurende het
ouderschapsverlof. Dat is echter lang niet bij alle regelingen het
geval. Het arbeidsongeschiktheidspensioen is dan ook zeker een
aandachtspunt bij de opname van verlof. 

Verlaagde pensioenopbouw
Naast de directe gevolgen met betrekking tot het nabestaanden-
pensioen en de arbeidsongeschiktheidspensioenen heeft het niet
opbouwen van pensioen natuurlijk ook effect op het toekomstige
pensioeninkomen. Dit is uitgewerkt in het volgende voorbeeld. 

Uitgaande van een AOW van 15.000 euro bedraagt het gezins-
inkomen uit het voorbeeld zonder pensioenopbouw gedurende
de periode van verlof en de zorg voor de kinderen 49 procent.
Met voortgezette pensioenopbouw bedraagt het inkomen 53
procent van het laatstverdiende inkomen. Op zichzelf is dit ver-
schil van 4 procent niet zo schokkend, maar gelet op het feit dat
veel werknemers niet doorwerken tot de leeftijd van 65 jaar, zal
die 4 procent verschil een extra gemis zijn op het moment dat
Jan en/of Chantal eerder stoppen met werken en daarmee het
pensioeninkomen aanmerkelijk lager wordt.

Voortzetten pensioenopbouw
Om te bereiken dat de pensioenopbouw wordt gecontinueerd
tijdens perioden van verlof zal eerst nagegaan moeten worden
of de werknemer werkzaam is bij een bedrijf dat de mogelijk-
heid aanbiedt om pensioen te blijven opbouwen gedurende de
perioden van verlof door middel van vrijwillige voortzetting. De
kans dat dit inderdaad zo is, is redelijk groot. In 2000 heeft het
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid medegedeeld
dat ruim driekwart van de werknemers die zijn aangesloten bij
de honderd grootste pensioenfondsen in hun pensioenreglement
of CAO een bepaling kennen die voortzetting van pensioenop-
bouw bij onbetaald verlof mogelijk maakt. 

Prak t i jk voorbeeld 2

Eerdergenoemde Karin heeft voor de geboorte van haar

kind een aanspraak op een arbeidsongeschiktheids-

pensioen dat haar inkomen aanvult tot een inkomen van

28.000 euro. Na haar ouderschapsverlof besluit Karin 

zes maanden sabbatsverlof op te nemen. Wordt Karin

gedurende deze periode arbeidsongeschikt, bedraagt haar

aanspraak op arbeidsongeschiktheidspensioen 0 euro.

Afhankelijk van de situatie kan Karin wel aanspraak

maken op WAO. Omdat zij echter jonger is dan 33 jaar

ontvangt zij niet meer dan de WAO-vervolguitkering.

Prak t i jk voorbeeld 3

Jan en Chantal zijn beiden op hun 28ste begonnen met

pensioen opbouwen en werkten beiden 40 uur in de week.

Na de geboorte van hun twee kinderen hebben zij telkens

beiden een half jaar ouderschapsverlof opgenomen.

Daarnaast heeft Chantal gedurende tien jaar parttime (50

procent) gewerkt om ook voor de kinderen te kunnen zor-

gen. Jan heeft één jaar niet gewerkt om de zorg voor de

kinderen op zich te nemen en heeft op zijn 45ste een jaar

studieverlof opgenomen. Chantal heeft op haar 52ste een

jaar sabbatsverlof genomen. 

Als Jan en Chantal 65 jaar zijn stoppen zij met werken.

Hun laatst verdiende gezamenlijk inkomen bedroeg 60.000

euro (elk 30.000 euro). Indien zij gedurende de zorgver-

loven en de periode dat Chantal en Jan parttime of niet

werkte om voor hun kind te zorgen geen pensioen hebben

opgebouwd, dan bedraagt hun gezamenlijk pensioen

14.560 euro (opbouw Jan 34 opbouwjaren, Chantal 30

opbouwjaren rekeninghoudend met een franchise van

17.000 euro). 

Als zij de pensioenopbouw voortgezet zouden hebben

tijdens de perioden van verlof en pensioen zouden hebben

ingekocht gedurende de periode dat zij voor de kinderen

zorgden, dan bedraagt hun pensioen 16.721 euro (Jan 37

en Chantal 36,5 opbouwjaren van 1,75 procent per jaar

rekeninghoudend met een franchise van 17.000 euro).

Werknemer met
ouderschapsverlof wordt
aangemerkt als parttimer
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De voortzetting van de pensioenopbouw tijdens onbetaald ver-
lof wordt doorgaans volledig gefinancierd door de werknemer
zelf. Het kan voorkomen dat de werkgever ook een bijdrage wil
leveren aan deze voortzetting, maar in de praktijk zal dit niet zo
vaak gebeuren. De Belastingdienst verlangt dat de pensioentoe-
zegging de mogelijkheid kent van voortgezette pensioenopbouw
gedurende een verlofperiode alvorens de werknemer er gebruik
van kan maken. Dit voorschrift is echter niet in de wet opgeno-
men. De Pensioen- en spaarfondsenwet kent geen vormvereisten
met betrekking tot de pensioentoezegging. De pensioentoezeg-
ging is vormvrij. 

Premieopbouw moet via
werkgever plaatsvinden

Vanuit dat perspectief is het daarom goed te verdedigen dat het
feit dat de werknemer in de gelegenheid gesteld wordt om
gebruik te maken van de mogelijkheid om voortgezette pensi-
oenopbouw te laten plaatsvinden eigenlijk al een toezegging
impliceert. De Belastingdienst ziet dit anders en eist dat de pen-
sioentoezegging schriftelijk vastligt. 

Belastingdienst eist dat
pensioentoezegging
schriftelijk vastligt 

Indien de werknemer werkzaam is bij een bedrijf dat geen pen-
sioentoezegging kent waarin de mogelijkheid van pensioen-
opbouw gedurende verlofperioden is opgenomen, staat echter
niets deze werknemer in de weg om dit alsnog overeen te komen
met zijn werkgever. Door een aanvullende individuele pensioen-
toezegging van de werkgever aan de werknemer kan het kader
worden geschapen om de pensioenopbouw fiscaal vriendelijk
voort te zetten tijdens de verlofperiode. Dit kan door een briefje
waarin de aanvulling op de (collectieve) pensioentoezegging
wordt vastgelegd. Deze brief gaat onderdeel uitmaken van de
pensioentoezegging.

Uitvoering
Op het moment dat de formele kant is ingevuld van de vrijwil-
lige voortzetting komt de uitvoering aan de orde. Indien de
werknemer een voltijdsverlof opneemt, zal er door de werkgever
geen loon worden betaald aan de werknemer. Hierdoor kan de
werkgever derhalve geen pensioenpremies inhouden op het loon
van de werknemer. De pensioenuitvoerder eist meestal dat de
premieopbouw wel via de werkgever plaatsvindt. De werkne-
mer zal derhalve zelf de premie aan de werkgever moeten vol-
doen. Dit probleem is het eenvoudigst op te lossen door gedu-
rende de verlofperiode de werkgever alle premies te laten

voldoen. Met de werknemer worden afspraken gemaakt over
hoe deze de werkgever terug betaalt. Gedeeltelijk in termijnen
achteraf inhouden op het salaris is administratief meestal het
eenvoudigst.

Verlofsparen
Verlofsparen is een methode om extra pensioen mee op te bou-
wen.
Het is al weer twee jaar geleden dat de toenmalige staatssecreta-
ris van Financiën nadere regels heeft gepubliceerd waarin hij
aangeeft hoe een verlofspaarregeling er uit moet zien. Een werk-
nemer die van plan is over enige tijd met onbetaald verlof te
gaan, kan fiscaal gefacilieerd het inkomen bij elkaar sparen
voor de periode dat hij of zij er tussenuit wil. Het verlof kan
zowel in geld als in tijd bij elkaar worden gespaard. Het is
nadrukkelijk verboden om het verlof voorafgaand aan de pen-
sioendatum op te nemen waardoor de pensioendatum effectief
naar voren wordt gehaald. De vreemde situatie doet zich echter
voor dat het wel degelijk mogelijk is om via deze verlofspaarfa-
ciliteit extra pensioen op te bouwen. Een en ander blijkt uit het
volgende voorbeeld.

In praktijkvoorbeeld 4 is aangeven dat de sanctie in werking
treedt als de werknemer het verlof wel opneemt een half jaar
voor de pensioendatum. De sanctie is dat het gehele bedrag 
in één keer wordt belast. Als deze werknemer toch al in het
hoogste tarief valt is deze sanctie niet echt schokkend. 
De gehele aanspraak, lees het inkomen van zes maanden, wordt
in een keer in de heffing betrokken. Daarna vindt er geen hef-
fing meer plaats. De werknemer vraagt aan de werkgever het
gehele bedrag uit te keren onder inhouding van loonbelasting.
Of de werkgever nu maandelijks een bedrag uitkeert of dat de
werkgever dat in één keer doet, maakt voor de werknemer in de
hoogste tariefschijf niets uit. De sanctie doet derhalve geen pijn
bij de werknemer. 

Ook als de werknemer nog niet weet of hij of zij eerder met
pensioen wil gaan of daadwerkelijk met verlof wil gaan, is het
verlofsparen een mooie manier om de pensioenregeling aan te
vullen. Als men bijspaart binnen het Witteveen-kader moet
telkens expliciet worden aangeven wat het doel is van het pen-
sioensparen. Is het bedoeld om eerder met pensioen te gaan, of
wordt beoogd een hoger pensioen te genieten? Deze keuze ligt

Prak t i jk voorbeeld 4

Stel een werknemer heeft een half jaar aan verlof bijeen

gespaard en deze werknemer kent een pensioendatum

van 62. Deze werknemer mag het verlof niet opnemen op

leeftijd 61,5 jaar. Doet hij dit wel, dan is de aanspraak

direct volledig belast.

Dezelfde werknemer zet vervolgens volledig in overeen-

stemming met de voorschriften zijn aanspraak op verlof

om in extra pensioen. Nadat hij dit heeft gedaan, komt hij

met zijn werkgever overeen dat zijn pensioendatum wordt

vervroegd naar 61,5 jaar.
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nog open als men gebruikmaakt van de regeling van het verlof-
sparen. De werknemer behoeft pas aan te geven op welke wijze
hij zijn pensioenaanspraken wil verbeteren met behulp van zijn
verlofaanspraken op het moment dat deze omzetting ook daad-
werkelijk plaatsvindt. Dit geeft de werknemer de keuze in plaats
van vast te zitten aan het bijspaardoel van de pensioenregeling. 

Voorlichting
De voorlichting omtrent de mogelijkheden van vrijwillige pen-
sioenopbouw gedurende de verlofperiode laat helaas vaak te
wensen over. Een werknemer die met onbetaald verlof gaat
moet weten dat zijn pensioenopbouw stopt en wat de nadelige
gevolgen hiervan kunnen zijn voor zijn nabestaanden. Een
goede uitzondering op de gebrekkige informatie omtrent perio-
des van onbetaald verlof is de internetsite van PGGM. PGGM
geeft daar helder aan dat een werknemer gedurende de periode
van verlof niet verzekerd is en wat de werknemer moet doen om
voor vrijwillige voortzetting in aanmerking te komen. De werk-
nemer kan via de site een offerte aanvragen voor deze vrijwillige
voortzetting. 

Tot slot 
Nu de tijden van grote salarisverbeteringen voorbij zijn, kan 
de werkgever toch iets leuks doen voor zijn werknemers door
een verlofspaarregeling te introduceren en/of de werknemers te
wijzen op andere onbetaalde verloffaciliteiten. Het is niet
ondenkbaar dat een werknemer die werkzaam is in een branche
waar ontslagen moeten vallen en die toch al overweegt er een
tijdje tussenuit te gaan, met zijn werkgever een sabbatsverlof
overeenkomt. De werkgever kan de slechte maanden overbrug-
gen terwijl de werknemer tot rust komt, zonder dat deze zijn
baan kwijt is. De werkgever kan in deze situatie zijn waardering
voor de werknemer laten blijken door een bijdrage te leveren
aan de voortzetting van de pensioenopbouw van de werknemer
gedurende het verlof. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn
aanzienlijk lager dan het doorbetalen van het volledige salaris
van de werknemer... 

�� In de rubriek Het Metier kunt u lezen waarom het afgezien van 
de fiscale gevolgen en uit oogpunt van pensioenopbouw toch 
verstandig kan zijn er eens voor langere of kortere tijd tussenuit
te knijpen. Dit hoeft echter geenszins ten koste te gaan van uw 
carrière. Eddy Vermeir bewees dat bij McDonald’s. 

–C

advertentie

Voorlichting over pensioenen
laat in de praktijk vaak veel
te wensen over
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