
 

 

 

 

 

 

Pensioennieuws   
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Uitgave nr. 9  - juni 2021 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Aanvang verjaringstermijn premievordering; moment dat pensioenfonds 

bekend is of kon zijn met verplichte deelneming (art. 3:308 BW) 

Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6158 (Karmac Bibliotheek 

Services/Pensioenfonds Openbare Bibliotheken) 

 

Karmac verricht sinds 2008 diensten voor en aan bibliotheken. Later is Karmac zelf 

bibliotheken gaan exploiteren. Hof oordeelt dat vanaf december 2010 verplichte 

aansluiting geldt. Wet Bpf 2000 verplicht niet tot hanteren criteria die congruent zijn 

met in de bedrijfstak bestaande regelgeving. Karmac heeft geen cijfermatige 

onderbouwing gegeven dat werkgeversvereniging VOB onvoldoende representatief 

zou zijn. Voor zover al relevant niet gebleken dat Karmac geen lid kan worden van 

VOB. Premievordering (uitgaande van art. 3:308 BW) opeisbaar vanaf moment dat 

pensioenfonds bekend is of kon zijn met verplichte deelneming. Premievordering is 

niet verjaard.  

 

2. Oud-werknemer niet gebonden aan wijziging rentepercentage in C-polis 

Hof Arnhem-Leeuwarden 18 mei 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:4707 (X/KHN) 

 

X trad na een fusie in 1991 in dienst als directeur van KHN en is dat tot 2018 

gebleven. Bij de fusie werd de pensioenovereenkomst overgenomen: een C-polis 

welke verzekerd was bij NN (streefregeling). X meent dat zijn pensioenuitkering te 

laag is en dat KHN het tekort moet aanvullen. Beroep van KHN op klachtplicht slaagt 

niet. Weliswaar stond al in pensioenbrieven 2004 en 2007 een vast rentepercentage 

van 5,5% (ongunstig) genoemd, maar X werd niet geïnformeerd dat dit een afwijking 

was t.o.v. eerdere pensioenbrieven. Niet gebleken dat gevolgen duidelijk waren. Dat 

hij financieel goed onderlegd is, verondersteld nog geen pensioenkennis. KHN had X 

conform overeengekomen jaarlijks in staat moeten stellen verzekering indien nodig 

aan te passen aan prognoses. Kosten daarvan voor rekening KHN. Volgt ook uit plicht 

tot affinanciering. Wijziging fiscale wetgeving werkt op zichzelf niet door in 

pensioenafspraken. Aldus tekortschieten in nakoming pensioenovereenkomst. X 

krijgt gelegenheid gevorderde bedragen nader te bewijzen. 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:6158&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2021%3a6158
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:6158&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2021%3a6158
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:4707&showbutton=true&keyword=pensioen
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3. Advocaat aansprakelijk; tekortschieten in begeleiding bij afwikkeling 

pensioenkwestie in vaststellingsovereenkomst   

Rb. Amsterdam 16 juni 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3015 (Eiser/Meester X.) 

 

Eiser werd in 2005 bijgestaan door een advocaat in verband met de beëindiging van 

zijn arbeidsovereenkomst. Onderdeel hiervan was dat de voormalig werkgever EUR 

40.000,- (opgebouwd pensioenkapitaal in eigen beheer) zou afstorten op een door 

eiser aan te geven fiscaal geaccepteerde wijze. Aanvankelijk vindt overleg plaats 

tussen de advocaat van werkgever en die van eiser, maar er wordt geen 

overeenstemming bereikt over voorwaarden afstorting. Eiser hoort nadien jarenlang 

niets meer van zijn advocaat, terwijl afstorting niet plaatsvindt. Als eiser zich in 2014 

meldt, beroept voormalig werkgever zich op verjaring. Tuchtrechtelijk krijgt de 

advocaat een ‘berisping’ opgelegd. Rechtbank oordeelt dat de advocaat aansprakelijk 

is. Deze moet de cliënt juist, tijdig en volledig informeren. Bij gebreke van 

pensioenkennis moet deze een derde inschakelen of de cliënt doorverwijzen. Geen 

verjaring. Ambtshalve verwijzing naar schadestaatprocedure. 

 

4. Het inhouden maar niet afdragen van pensioenpremies, is een 

omstandigheid die meeweegt bij de bepaling van een billijke vergoeding 

Rb. Rotterdam 21 mei 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5081 (Verzoekster/X) 

 

Verzoekster was in dienst bij X als oproepkracht. Op enig moment laat X verzoekster 

weten haar met onmiddellijke ingang niet meer op te zullen roepen, hetgeen 

beschouwd moet worden als een opzegging (de arbeidsovereenkomst wordt hiermee 

een ‘lege huls’. Nu de opzegging niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden, is deze als 

zodanig ernstig verwijtbaar en is X een billijke vergoeding verschuldigd. Bij het 

bepalen van de hoogte daarvan neemt de kantonrechter mede in aanmerking dat 

verzoekster aangemeld had moeten worden bij PFZW, wat X verzuimd heeft te doen. 

Ook werden door X wel pensioenpremies ingehouden op het loon, maar niet 

afgedragen.  

 

5. Het verrekenen van een natuurlijke verbintenis met een pensioenuitkering 

is niet mogelijk, omdat verrekenen feitelijk een vorm van opeisen is 

Rb. Amsterdam 18 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2519 (Eiser/ABP) 

 

Eiser verkeert vanwege een eerder ontslag bij GVB in financiële moeilijkheden. Hij 

heeft zijn schuldeisers een schuldregeling aangeboden, maar ABP weigert in te 

stemmen. De procedure betreft daarom het verzoek om toepassing van de 

schuldsaneringsregeling en een dwangakkoord op grond van de Faillissementswet. 

ABP stelt na afloop van de schuldsaneringsregeling en na toekenning van de ‘schone 

lei’ haar vordering (die dan een natuurlijke verbintenis is) alsnog te kunnen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3015&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3015&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:5081&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:5081&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2519&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2519&showbutton=true&keyword=pensioen
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verrekenen met de toekomstige pensioenuitkering. ABP miskent hiermee dat 

gebruikmaken van de verrekenbevoegdheid een vorm van opeisen is, en dat zij, door 

zo te handelen, een niet-opeisbare vordering feitelijk toch opeist. ABP miskent 

daarmee het karakter van de natuurlijke verbintenis en doorbreekt op kwalijke wijze 

wat de wetgever met een schone lei heeft beoogd.  

 

6. Nieuwe werkgever (die niet onder werkingssfeer valt) na overgang van 

onderneming verplicht aan te sluiten bij PFZW  

Hof Amsterdam 30 maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:909 (X/St. Vlabio en SDS) 

 

X was als receptioniste in dienst van Cordaan. Cordaan verrichte servicediensten voor 

Woningstichting Stadgenoot. Cordaan was verplicht aangesloten bij PFZW. 

Stadgenoot zegt de overeenkomst met Cordaan op, waarna een overgang van 

onderneming plaatsvindt naar SDS. Feitelijke tewerkstelling vond nadien plaats bij 

St. Vlabio. SDS valt niet onder de werkingssfeer van PFZW (had geen eigen 

pensioenregeling) wat ook geldt voor Vlabio. X krijgt te horen dat 

arbeidsvoorwaarden mee overgaan, behalve pensioen. Het hof oordeelt echter dat 

ook deelneming in een verplichte pensioenregeling mee overgaat, ondanks dat de 

nieuwe werkgever niet onder de werkingssfeer valt. Uitzonderingssituaties art. 7:664 

BW niet van toepassing. Uitleg die SDS en Vlabio geven vindt geen steun in de wet 

en zou afbreuk doen aan beschermingskarakter Richtlijn 2001/23 EG. SDS en Vlabio 

hadden zich vrijwillig kunnen en moeten aansluiten. Overigens ook een contractuele 

verplichting aangenomen op basis van de nieuw gesloten arbeidsovereenkomst. Op 

het loon werden nota bene eigen bijdragen voor pensioen ingehouden. 

 

7. Verzoek om voorlopig getuigenverhoor (o.a. het horen van medewerkers 

van PGB) afgewezen 

Rb. Amsterdam 6 mei 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:2797 (Verzoekers/Pensioenfonds PGB) 

 

Verzoekers waren in dienst van Drukkerij Boom Ruygrok. Tussen 2008 en 2012 zijn 

zij met vaststellingsovereenkomsten uit dienst getreden vanwege reorganisaties. De 

drukkerij beschikte over een aparte stichting met financiële middelen ten behoeve 

van o.a. scholing. De stichting werd in 2017 ontbonden waarna de beschikbare 

gelden zijn overgedragen aan PGB, teneinde voor verschillende categorieën oud-

medewerkers de pensioenuitkeringen te verhogen. Dat laatste gold niet voor 

verzoekers. Ten onrechte vinden zij en verzoeken een voorlopig getuigenverhoor om 

te achterhalen waarom zij niet in aanmerking zijn gekomen en een voormalig collega 

in vergelijkbare positie wel. Verzoek wordt afgewezen. Belang onvoldoende 

onderbouwd. Uit vaststaande feiten blijkt niet van (mogelijk) onrechtmatig handelen.  

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:909&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2021:909&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2797&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:2797&showbutton=true&keyword=pensioen
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Wet- en regelgeving 

 

▪ Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen heeft op 18 juni 2021 V&A 08-071 

aangepast (link). Dit V&A gaat over de vraag of aanvullende inkoop van 

pensioengevende diensttijd mogelijk is van het vóór 8 juli 1994 bij een buitenlandse 

werkgever buiten concernverband opgebouwde pensioen naar een pensioenregeling 

van de Nederlandse werkgever.  

 

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

dan kunt u uiteraard contact met mij opnemen (kaldenberg@delissenmartens.nl of 070-

311 54 11. 

 

 

https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/va-08-071-is-aangepast/
mailto:kaldenberg@delissenmartens.nl

