


Wat gaan we doen?

1. Wettelijk kader OR

2. De praktijk bij Zwitserleven

3. Pensioenontwikkelingen

4. Van Inzicht naar Actie

5. OR Pub-Quiz
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Warm draaien: De poll

• Ga naar: kahoot.it

• Vul uw naam in:

• Wifi wachtwoord:
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Vraag: wie bent u?

1. Ik ben OR-lid (of betrokken)

2. Ik ben werkgever

3. Ik ben adviseur

4. Ik ben OR-adviseur
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Vraag: hoeveel tijd werkt de 

Nederlander voor zijn pensioen?

1. 5% van de week

2. 10% van de week

3. 15% van de week

4. 20% van de week
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Vraag: hoe belangrijk is OR voor Pensioen?

1. Primair = onmisbare schakel – OR acteert

2. Secundair = primaat ligt bij werkgever – OR volgt
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Wettelijk kader OR
• De OR heeft instemmingsrecht bij ieder voorgenomen besluit van de onderneming 

tot vaststelling, wijziging of intrekking van een regeling op grond van een 
pensioenovereenkomst. 

• Onder regelingen op grond van een pensioenovereenkomst wordt ook verstaan: 
regelingen opgenomen in de uitvoeringsovereenkomst die van invloed zijn op de 
pensioenovereenkomst. Waaronder in ieder geval (dus niet limitatief):

• De wijze waarop de verschuldigde premie wordt vastgesteld
• De maatstaven voor en de voorwaarden waaronder toeslagverlening plaatsvindt
• De keuze voor onderbrenging bij een bepaalde pensioenuitvoerder in Nederland, 

pensioeninstelling uit een andere lidstaat of verzekeraar met zetel buiten Nederland

• De ondernemer is verplicht de OR zo spoedig mogelijk schriftelijk te informeren over 
elke voorgenomen vaststelling, wijziging of intrekking van een 
uitvoeringsovereenkomst of uitvoeringsreglement.

• Geen instemmingsrecht bij CAO, BPF (verplicht), Publiekrechtelijk orgaan 7



Wettelijk kader OR
STELLING: Mijn/onze OR maakt optimaal gebruik van wettelijk kader

1. EENS

2. ONEENS
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De dagelijkse praktijk bij Zwitserleven

• Laatste jaren toename rol OR bij wijziging regeling/contract

• Mogelijke oorzaken:

• Van DB naar DC?

• DB via verzekeraar of via APF/BPF?

• Werkgever  primair financieel belang?

• OR  primair toezegging + communicatie belang?
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De pensioenontwikkelingen
• Pensioenakkoord in aantocht (?)

• Niet alleen effect voor Pensioenfondsen

• Ook regelingen bij verzekeraars en ppi’s:

• Alle pensioenregelingen moeten aangepast

• Algemeen: fiscaal kader aangepast

• DB: Eindloon en Middelloon ‘weg’

• DC: Vlakke staffels

• Meer weten? Bezoek sessie ‘Pensioen Actualiteiten’
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Stelling: “Het Pensioenoverleg is de 

BREXIT van de POLDER”

1. EENS

2. ONEENS
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Van Inzicht naar Actie

• Wat kan ik als OR initiëren?

Gesprek aangaan met achterban en werkgever: hoe leidt 

2e arbeidsvoorwaarde tot het ‘Zwitserleven Gevoel’?

• Wat kan ik als Werkgever faciliteren?

“Ik betrek in vroeg stadium OR en bied hulpmiddelen aan”

• Wat kan ik als Adviseur faciliteren?

“Ik betrek in vroeg stadium OR en bied hulpmiddelen aan”

• Wat kan Zwitserleven faciliteren?

“Informatie – Communicatie – Speciale wensen”
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Tot slot: De OR - Pubquiz

• Ga naar: kahoot.it

• Vul uw naam in:

• Wifi wachtwoord:
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