
 

 

 

 

 

 

Pensioennieuws   
Rechtspraak, regelgeving en andere actualiteiten  

 

Uitgave nr. 8  - mei 2021 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Uitleg begrip 'pensioengerechtigde leeftijd' in pensioenontslagbeding 

Rb. Den Haag 19 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5157 (X/Sito Pharma) 

 

In een geïncorporeerde arbeidsvoorwaardenregeling was opgenomen dat de 

arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt bij het bereiken van de 

‘pensioengerechtigde leeftijd’. Is dat de AOW-leeftijd of leeftijd waarop het 

ouderdomspensioen aanvangt? Uitleg arbeidsvoorwaardenregeling geschiedt in dit 

geval volgens de Cao-norm (niet Haviltex). Volgens normaal spraakgebruik wordt 

met pensioengerechtigde leeftijd de AOW-leeftijd bedoeld. Geen aanknopingspunten 

dat iets anders is bedoeld. ‘Pensioenrichtleeftijd’ in UPO niet hetzelfde als 

pensioengerechtigde leeftijd. Door werkgever gedane opzegging overbodig, want 

arbeidsovereenkomst was al van rechtswege geëindigd. Mede hierdoor geen recht op 

transitievergoeding en/of billijke vergoeding.  

 

2. Pannenkoeken zijn geen koek (onderneming niet verplicht aan te sluiten bij 

Pensioenfonds Zoetwaren) 

Hof Den Haag 20 april 2021, ECLI:NL:GHDHA:2021:832 (X/Bpf Zoetwarenindustrie) 

 

Vraag was of een producent van pannenkoeken en poffertjes wel/niet moet 

aansluiten bij het Pensioenfonds voor de Zoetwarenindustrie. Had de onderneming 

moeten aansluiten dan lag er een nota aan achterstallige pensioenpremies te 

wachten van maar liefst 8,5 miljoen. Net als de rechtbank oordeelt ook het hof dat 

pannenkoeken geen koek zijn, o.a. omdat: 

 

• Pannenkoeken in het algemeen als maaltijd worden genuttigd. Koek als 

tussendoortje. 

• Het bakken van pannenkoeken is geen onderdeel in de opleiding van bakkers (in 

de bakkerijsector worden pannenkoeken niet als koek gezien). 

• Peilingen bevestigen dat een grote meerderheid een pannenkoek niet als koek 

beschouwt. 

• Categorisering in supermarkt (pannenkoeken liggen bij de kant-en-klaar 

maaltijden). 

• Hoofdbestanddeel pannenkoek is melk (59%) met bloem en ei. Bij koeken is dat 

bloem, vet en suiker. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:5157&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:832&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2021:832&showbutton=true&keyword=pensioen
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3. ABP niet te beschouwen als bestuursorgaan; Rechtbank verklaarde zich op 

juiste gronden onbevoegd 

CRvB 7 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1044 (X/Pensioenfonds ABP) 

 

In een betaalspecificatie werd X geïnformeerd dat zijn militair pensioen per 1 januari 

2019 niet verhoogd zou worden. De financiële positie van ABP liet dit niet toe. X 

maakte bezwaar, welk bezwaar door ABP niet in behandeling werd genomen. 

Vervolgens stelde X beroep in. De rechtbank verklaarde zich onbevoegd. De CRvB 

oordeelt dat dit terecht was. Volgens vaste rechtspraak is ABP in dit soort kwesties 

geen bestuursorgaan in de zin van de Algemene Wet Bestuursrecht. Verwijzing van 

X naar bepaalde uitspraken maken dit niet anders, nu het daarin ging om andere 

privaatrechtelijke rechtspersonen dan het ABP. 

 

4. Pensioenschade als onderdeel van billijke vergoeding beperkt, vanwege 

mogelijkheid opbouw gedurende WW en IOW voort te zetten 

Hof Amsterdam 20 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1225 (X/BTS Bedrijfswagens) 

 

Ernstig verwijtbaar handelen van werkgever leidt tot toekenning van een billijke 

vergoeding. Als onderdeel hiervan vorderde werknemer vergoeding van 

pensioenschade. Ter onderbouwing werd een pensioenberekening van PMT 

overgelegd. De handgeschreven opmerking hierop dat het zou gaan om een bedrag 

van € 107.700 bruto is onvoldoende onderbouwing. Tijdens duur WW heeft 

werknemer bovendien mogelijkheid om 70% pensioen op te blijven bouwen volgens 

pensioenreglement PMT (50% bijdrage PMT). Tijdens IOW-periode vindt 100% 

pensioenopbouw plaats gedurende 1 jaar. Werknemer kan zo schade beperken. Deze 

wordt schattenderwijs door het hof vastgesteld op € 8.245,=. 

 

5. Bergen van voertuigen, wegslepen van foutparkeerders en in beslag 

genomen voertuigen valt onder werkingssfeer Bpf Vervoer 

Hof Arnhem-Leeuwarden 4 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4403 (Bpf Vervoer/Mr. de Bock 

q.q.) 

 

Bergings Centrale Bollenstreek (“BCB”) hield zich onder meer bezig met de berging 

van gestrande voertuigen. Tijdens de procedure bij de kantonrechter ging BCB 

(2016) failliet. Het hof oordeelt dat de procedure vervolgens ten onrechte werd 

geschorst voor wat betreft de door het pensioenfonds gevorderde verklaring voor 

recht dat BCB onder de werkingssfeer viel. Die verklaring strekt niet tot betaling uit 

de boedel. Pensioenfonds heeft hierbij belang in verband met vorderingen op de 

bestuurders. Ook werknemers hebben belang bij vaststelling. Activiteiten BCB vallen 

onder wegvervoer en/of beroepsgoederenvervoer. Convenant tussen o.a. Bpf 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1044&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2021:1044&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1225&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1225&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4403&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4403&showbutton=true&keyword=pensioen
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Vervoer en PMT zet werkingssfeerbepalingen niet opzij. Bedoeling hiervan was 

kennelijk verplichtstelling PMT aan te passen, maar is niet gebeurd. Dat werknemers 

affiniteit zouden hebben met autotechniek en niet met vervoersbranche niet relevant. 

Aansluiting niet onaanvaardbaar. Geen misbruik van bevoegdheid en evenmin sprake 

van rechtsverwerking.  

 

6. Werkgeverschap niet gewijzigd; pensioenfonds moet alsnog over de periode 

1995 tot 2015 pensioen toekennen 

Hof Amsterdam 6 april 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1006 (X/Bpf Meubelindustrie) 

 

X vordert met succes van Bpf Meubelindustrie pensioenaanspraken toe te kennen 

over de periode 1995 tot september 2015. Sinds 1991 was hij in dienst van Rowood 

(groothandel in hout en plaatmateriaal). Vanaf 1994 tot maart 1996 was hij volledig 

arbeidsongeschikt, waarna hij weer werk heeft hervat in een andere functie. 

Sindsdien werd Rowood Holding als werkgever op de loonstroken vermeld. Het 

pensioenfonds stelde om die reden dat X in dienst was van de holding waarvoor geen 

aansluitverplichting van toepassing was. Net als de kantonrechter oordeelt het hof 

echter dat niet is gebleken van een wijziging van werkgeverschap of stilzwijgende 

instemming daarmee. O.a. wijziging loonstroken is daarvoor onvoldoende. 

Reconventionele vordering pensioenfonds dat X werkgevers- en werknemersdeel 

pensioenpremie moet betalen afgewezen. Uitsluitend de werkgever is immers 

verplicht de premie af te dragen.  

 

Andere actualiteiten 

 

• Inwerkingtreding nieuw pensioenstelsel uitgesteld naar 1 januari 2023 in plaats van 

1 januari 2022. Dat heeft Minister Koolmees op 10 mei 2021 in een brief laten weten 

(Kamerbrief). De maximale transitietermijn is hierdoor verschoven van 1 januari 

2026 naar 1 januari 2027. Streven is wel onderdelen van de nieuwe wet (zoals bijv. 

het transitie-ftk) waar mogelijk eerder in werking te laten treden.  

• Ook de plannen om uitzendkrachten een betere pensioenregeling te bieden zijn 

uitgesteld, nu de onderhandelingen over een nieuwe cao zijn vastgelopen (link) 

 

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van deze nieuwsbrief of meer informatie willen 

dan kunt u contact opnemen met Jim Kaldenberg. 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1006&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:1006&showbutton=true&keyword=pensioen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2021/05/10/stand-van-zaken-uitwerking-pensioenakkoord
https://www.msn.com/nl-nl/geldzaken/nieuws/overleg-cao-uitzendwerk-vastgelopen-positie-flexwerkers-heet-hangijzer/ar-AAKngxX

