Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven en sectoren
Den Haag, 21 maart 2020.
Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen
komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij
het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars,
afgesproken.
Veel bedrijven en soms hele sectoren worden door de coronacrisis geconfronteerd met
acute liquiditeitsproblemen omdat de inkomsten van de ene op de andere dag fors zijn
teruggelopen of zelfs helemaal stil zijn komen te liggen. De Stichting van de Arbeid, de
Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars vinden het van groot belang een handreiking te bieden aan deze werkgevers. Naast de betalingsregelingen die de Belastingdienst, gemeenten en banken treffen, wil ook de pensioensector een bijdrage leveren om
snel de acute problemen helpen op te lossen. Veel pensioenuitvoerders pakken dit momenteel al op.
Met de steun van werkgevers en werknemers gaan pensioenfondsen, verzekeraars en aan
verzekeraars gelieerde premiepensioeninstellingen de getroffen ondernemers daar waar
mogelijk helpen. Omdat de problematiek per sector of werkgever verschilt, zal maatwerk
worden geboden op basis van onderstaande oplossingsrichtingen:
• Pensioenuitvoerders treffen met individuele werkgevers die acute geldproblemen hebben een betalingsregeling. De individuele werkgever meldt zich in dat geval bij het
pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling.
• De betalingstermijnen waarbinnen werkgevers pensioenpremies moeten afdragen, worden voor getroffen sectoren en werkgevers - binnen de wettelijke mogelijkheden - verruimd.
• Pensioenuitvoerders voeren een minder strikt invorderingsbeleid bij het innen van pensioenpremies. Dat kunnen ze bijvoorbeeld doen door in getroffen sectoren het inschakelen van incassobureaus en/of het opleggen van administratieve boetes uit te stellen.
De ruimte voor maatwerk is op dit moment nog beperkt door wettelijke voorschriften ten
aanzien van invorderingsinspanningen en betalingstermijnen. Hierover is op korte termijn
overleg tussen het Verbond, Pensioenfederatie, De Nederlandsche Bank en het ministerie
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
Ondernemers die in acute problemen komen met het betalen van hun pensioenpremies
wordt aangeraden de website van hun pensioenuitvoerder te raadplegen en zo nodig contact op te nemen met hun pensioenfonds, verzekeraar, premiepensioeninstelling of hun
financieel adviseur.
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De voorgestelde maatregelen kunnen snel ingaan, deels ook vooruitlopend op de door de
overheid aangekondigde ‘Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud’.
Deze nog te effectueren noodmaatregel is in belangrijke mate bedoeld om werkgevers met
problemen tegemoet te komen in de loonkosten. Hierin zal naar verwachting ook een bijdrage zitten voor de door de werkgever te betalen pensioenpremies. De Stichting van de
Arbeid, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars dringen er in het overleg
met het kabinet op aan dat de pensioenpremies voor zowel het werknemersdeel als het
werkgeversdeel op een adequate manier worden meegenomen in de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud.

