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AMSTERDAM - Je leven lang gewerkt, maar geen euro pensioen opgebouwd. Dat geldt voor zeker 825.000
werknemers, de zogenaamde witte vlekken. Eenmaal met pensioen moeten deze werknemers het doen met een
AOW-uitkering. Maar hoe kan het dat zoveel mensen via hun werkgever geen pensioenregeling hebben en wat is
ertegen te doen?

Jarenlang werd er gedacht dat het wel meeviel met het aantal werknemers in loondienst dat niet deelnam aan
een pensioenregeling, hoogstens zo’n 4%. Pas twee jaar geleden bleek na onderzoek dat het gaat om 1 op de 10
werknemers. Tel daar de ruim 20% van de zzp’ers op die ook geen pensioen opbouwen en dan blijkt dat meer
dan 1 miljoen mensen naast hun AOW geen pensioen opbouwen.

Op 2, 3 en 4 november staat De Financiële Telegraaf in het teken van de Pensioen3daagse. Experts
beantwoorden op de redactie gratis alle vragen van lezers. Wil je wat weten over AOW, pensioen of daaraan
gerelateerde geldzaken? Mail je vraag voor het Pensioenspreekuur plus de informatie die relevant kan zijn voor
het antwoord nu naar pensioen3daagse@dft.nl.



Aanvalsplan

Er was daarom een aanvalsplan nodig, volgens de Stichting van de Arbeid (overlegorgaan van werknemers en
werkgevers), om het aantal witte vlekken terug te dringen, zo werd in het pensioenakkoord afgesproken. Dat
heeft nu heeft geleid tot het meld- en informatiepunt geenpensioen.nl. Werknemers kunnen daar checken of hun
werkgever mogelijk toch verplicht is een pensioenregeling aan te bieden. Werkgevers kunnen hulp krijgen
wanneer ze wel het pensioen voor hun werknemers willen regelen.

Experts: ’Alle werkenden verplicht basispensioen bovenop AOW’

„Het is dus zeker niet bedoeld als naming and shaming”, zegt Klaartje de Boer van de Vakcentrale voor
Professionals (VCP), betrokken bij de werkgroep Pensioenen van de Stichting van de Arbeid. „Het doel is om
in kaart te brengen in welke sectoren die witte vlekken zich vooral bevinden.” Streefpercentages met hoeveel de
’witte vlekken’ moeten afnemen zijn er niet, maar volgens De Boer wordt er naast dit meldpunt gewerkt aan
meer acties om deze groep kleiner te maken.

Niet verplicht

Werknemers vinden er ook tips over hoe zij met hun werkgever in gesprek kunnen gaan over het ontbreken van
een pensioenregeling. De Boer: „Sommige werknemers vinden het lastig om het onderwerp aan te kaarten. Met
het stappenplan van geenpensioen.nl wordt het makkelijker om de werkgever te vragen waarom er geen
pensioenregeling is.”

Er bestaat in Nederland geen wettelijke verplichting voor werkgevers om voor hun werknemers een
pensioenregeling te treffen of aan te bieden. Daar is wel een uitzondering op: werkgevers binnen bepaalde
bedrijfstakken zijn wel verplicht om aan te sluiten bij een pensioenfonds, denk aan zorgmedewerkers bij
pensioenfonds Zorg en Welzijn of ambtenaren bij pensioenfonds ABP. De meeste werknemers in ons land
hebben hun pensioen bij zo’n bedrijfstakpensioenfonds lopen.

Maar werkgevers die niet verplicht zijn aan zo’n bedrijfstakpensioenfonds deel te nemen, zijn dus vrij om te
beslissen of en hoe zij dit voor hun werknemers geregeld willen zien. Voor hele kleine bedrijven bijvoorbeeld
kan een pensioenregeling te kostbaar zijn, waardoor het bedrijf niet meer levensvatbaar is. Ook kiezen
werkgevers om meer loon uit te betalen en het verder aan de werknemer overlaten om voor zijn of haar eigen
pensioen te zorgen. Vaak doen werknemers dit dan niet.

Bijna 30% van de werkgevers heeft geen pensioenregeling voor hun werknemers opgezet. Bovenaan de lijst
staan de uitzendbureaus. Dat komt omdat een uitzendkracht pas na 26 weken recht heeft op een basispensioen.
Die periode wordt per 1 januari verkort naar acht gewerkte weken. Payrollbedrijven moesten al vanaf dit jaar
een pensioenregeling aan gaan bieden. Ook in de (detail)handel en it-sector werken veel mensen in loondienst
zonder een pensioenregeling.

https://www.telegraaf.nl/financieel/1794102572/experts-alle-werkenden-verplicht-basispensioen-bovenop-aow

