
 

 

 

IFRS/IAS19 aspecten achtergestelde lening: 

 

 

Uw vragen 

U heeft ons gevraagd antwoord te geven op de volgende vragen: 
1. Op welke wijze kan de sponsor eenmalig een achtergestelde lening aan pensioenfonds APF 

verstrekken zonder het risico te lopen dat de huidige pensioenregeling niet langer als CDC regeling 
aangemerkt kan worden (met als mogelijke gevolg dat de sponsor de pensioenverplichting terug op 
haar eigen balans moet zetten)? 

2. Kan de sponsor ANN een in 2005 verstrekte achtergestelde lening van EUR 100 mln 
kwijtschelden zonder dat het CDC karakter in geding komt? 

3. Kan de sponsor de thans geldende rente op bovengenoemde achtergestelde lening van 3,5% 
verlagen naar een marktconforme rente, zonder dat het CDC karakter in het geding komt. 

4. Akzo Nobel heeft inmiddels in maart 2018 haar Specialty Chemicals business verkocht aan Carlyle. 
Kan Carlyle als beoogd nieuwe eigenaar van deze business bij de feitelijke overdracht van de 
onderneming een achtergestelde lening aan APF verstrekken, waarbij dit bedrag door Carlyle 
verrekend wordt met de aan AkzoNobel te betalen koopprijs, zonder dat voor zowel AkzoNobel 
als Specialty Chemicals het CDC-karakter van het fonds wordt aangetast? 

 

Antwoorden op uw gestelde vragen 

Ad 1) Op welke wijze kan de sponsor eenmalig een achtergestelde lening aan pensioenfonds APF verstrekken zonder het 
risico te lopen dat de huidige pensioenregeling niet langer als CDC regeling aangemerkt kan worden (met als mogelijke 
gevolg dat de sponsor de pensioenverplichting terug op haar eigen balans moet zetten)? 
 
Teneinde de classificatie van de CDC-regeling als DC-regeling niet in gevaar te brengen, zal ook de 
nieuwe, thans beoogde achtergestelde lening het karakter van een lening moeten hebben (en niet van 
een verkapte bijdrage door de sponsor). Elementen waarop gelet wordt zijn bijv. terugbetalingseis 
(geen mogelijke kwijtschelding) en een zakelijke marktrente.  
Voorts adviseren wij om de huidige achtergestelde lening geheel af te lossen, zodat aangetoond kan 
worden dat er bij de huidige achtergestelde lening ook in substance sprake is van een lening, en niet 
van een (verkapte) bijdrage door de sponsor in (mogelijke) tekorten van het pensioenfonds. 
 
Ad 2. Kan de sponsor ANN een in 2005 verstrekte achtergestelde lening van EUR 100 mln kwijtschelden zonder 
dat het CDC karakter in geding komt? 
Zoals ook in de bijlage nader is toegelicht, moeten de actuariële risico’s van de CDC-regeling nagenoeg 
geheel bij de werknemer liggen, en niet bij de werkgever. Wanneer er sprake is van een kwijtschelding 
van de achtergestelde lening, wordt dit gezien als kosten die voor rekening van de werkgever komen. 
Dit zou dus de classificatie van de huidige CDC-regeling in gevaar kunnen brengen. Zie ook punt 1 
hiervoor.  
 
Ad 3. Kan de sponsor de thans geldende rente op bovengenoemde achtergestelde lening van 3,5% verlagen naar een 
marktconforme rente, zonder dat het CDC karakter in het geding komt. 
 
Zoals hiervoor gesteld, adviseren wij om de huidige CDC-regeling af te lossen, en een nieuwe 
marktconform rente voor de nieuw te verstrekken achtergestelde lening(en?) overeen te komen. 
 
NB: De marktconforme rente is niet alleen afhankelijk van looptijd en condities van de lening 
(waaronder achterstelling), maar ook van het risicoprofiel van APF. Bij het bepalen van een 
marktconforme risico-opslag zullen ook de pensioenverplichtingen, welke ultimo 2016 circa € 5 miljard 
bedroegen, een rol spelen. 
 



 

 

Ad 4. Akzo Nobel heeft inmiddels in maart 2018 haar Specialty Chemicals business verkocht aan Carlyle. Kan 
Carlyle als beoogd nieuwe eigenaar van deze business bij de feitelijke overdracht van de onderneming een achtergestelde 
lening aan APF verstrekken, waarbij dit bedrag door Carlyle verrekend wordt met de aan AkzoNobel te betalen 
koopprijs, zonder dat voor zowel AkzoNobel als Specialty Chemicals het CDC-karakter van het fonds wordt 
aangetast?  
 
Dit is een onderlinge aangelegenheid tussen de sponsoren van APF, zolang er tussen de twee 
sponsoren geen aanvullende afspraken worden gemaakt bij afsplitsing die ertoe leiden dat er een 
verplichting geldt tot bijstorten in geval van (toekomstige) tekorten in het pensioenfonds. Immers dan 
zijn niet langer nagenoeg alle actuariële risico’s voor de werknemer, maar komt een deel bij de 
werkgever te liggen. 
 

Tot slot 

Bovenstaande antwoorden zijn beknopt van aard. In bijlage is nadere toelichting, achtergrond en 
onderbouwing te vinden voor deze antwoorden. 


