
 

 

 

 

 

 

Pensioennieuws   
Rechtspraak, regelgeving en andere actualiteiten voor ondernemers, HR-professionals en 

accountants 

 

Uitgave nr. 4  - februari 2020 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Prepensioen terecht verrekend met WW 

Rechtbank Noord Holland 24 december 2019, ECLI:NL:RBNHO:2019:10771 (Eiser/UWV) 

 

De hoofdregel is dat inkomsten wegens ouderdomspensioen (onder andere 

prepensioen en vroegpensioen) geheel op de WW-uitkering in mindering worden 

gebracht. Dit volgt uit het Algemeen inkomensbesluit socialezekerheidswetten 

(“AIB”). Eiser deed een beroep op de brief van de minister van SZW van 24 mei 

2018 waarin enkele uitzonderingssituaties worden genoemd (link). Dat beroep 

slaagt niet. 

 

Let op: werkgevers worden geregeld betrokken bij de keuze van een werknemer 

om een prepensioenuitkering in te laten gaan. Prepensioen kan gevolgen hebben 

voor eventuele uitkeringen. Denkbaar is dat een werkgever een zorgplicht over zich 

afroept, indien hij de werknemer al teveel hierbij helpt/informeert.  

 

2. Verzoek om vernietiging opzegging in verband met AOW-leeftijd 

afgewezen 

Rechtbank Amsterdam 3 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:10063 (Verzoekster/DAS) 

 

De arbeidsovereenkomst bevat nog de bepaling dat deze van rechtswege eindigt 

zodra de leeftijd van 65 wordt bereikt. Werkgever DAS Rechtsbijstand zegt op 

tegen de thans geldende AOW-leeftijd. Werknemer stelt echter dat bedoelt was aan 

te sluiten bij de pensioenrichtleeftijd van 68 in de pensioenregeling en vordert 

vernietiging van de opzegging. Het verzoek wordt afgewezen. DAS heeft het einde 

in de correspondentie steeds gekoppeld aan de AOW-gerechtigde leeftijd. 

 

Signalering: nog regelmatig uitspraken over de uitleg van een AOW- c.q. 

pensioenontslagbeding. Wees duidelijk in de formulering! 

 

 

 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:10771&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNHO%3a2019%3a10771
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/05/24/kamerbrief-wijziging-algemeen-inkomensbesluit-socialezekerheidswetten-met-betrekking-tot-pensioenverrekening-met-ww-uitkering
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:10063&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2019%3a10063
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:10063&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2019%3a10063
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3. Verzoek om doorwerken na AOW-leeftijd onterecht afgewezen 

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:304 (Eiser/ProRail) 

 

Een werknemer van ProRail deed op basis van de CAO een verzoek om door te 

mogen werken na de AOW-leeftijd. De CAO bepaalt dat de werkgever dat verzoek 

moet inwilligen, ‘mits het bedrijfsbelang zich er niet tegen verzet’. ProRail wees het 

verzoek af, want stelt in te willen zetten op ‘verjonging’. Volgens het hof is dat 

argument te algemeen van aard. De doorwerkmogelijkheid wordt zo een dode 

letter. ProRail had duidelijk moeten maken waarom specifiek dit doorwerkverzoek 

verjonging van de organisatie in de weg staat. 

 

Let op: als geregeld wordt dat een doorwerkverzoek in principe wordt toegewezen, 

‘tenzij…’ dan zal de werkgever (in dit geval het bedrijfsbelang) moeten stellen en bij 

betwisting bewijzen. Aandacht voor de formulering van dergelijke regelingen is dus 

van belang.  

 

4. Haviltexmaatstaf leidt tot conclusie dat voorwaardelijke indexering is 

afgesproken 

Hof ’s-Hertogenbosch 7 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:8 (X/Jabil Circuit) 

 

Werknemers waren zelf betrokken bij totstandkoming aanvullende 

pensioenovereenkomst. Zij hadden werkgever om een bevestiging moeten vragen, 

alvorens zij de bepalingen daarin gerechtvaardigd mochten opvatten als een 

aanspraak op onvoorwaardelijke indexering. Dat jarenlang geïndexeerd is, maakt 

de indexatie nog niet tot een onvoorwaardelijke. Voorwaardelijke indexering brengt 

‘inspanningsverplichting’ mee om kans op indexering in financiële zin mogelijk te 

maken. Standpunt werkgever dat zij niet meer gehouden is om indexering mogelijk 

te maken is daarmee in strijd.  

 

Let op: ook voor de wijziging van een voorwaardelijke indexatie is instemming van 

de werknemer nodig. Inspanningsverplichting maakt dat deze ongeacht 

ontwikkelingen met betrekking tot rente, inflatie en beleggingsrendementen niet 

zomaar gewijzigd/beëindigd kan worden.  

 

5. Werknemers hebben niet welbewust ingestemd met invoering 

werknemersbijdrage pensioenpremie 

Hof ’s-Hertogenbosch 14 januari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:83 (Eisers/NRF) 

 

Per 2014 voerde werkgever een werknemersbijdrage in. 18 werknemers maken 

bezwaar, procederen en krijgen gelijk (bijdrage tijdelijk ongedaan gemaakt). 

Werkgever gaat in hoger beroep waarna een regeling wordt getroffen: voor de 18 is 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:304&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2020%3a304
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:8&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a8
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:8&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a8
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:83&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a83
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:83&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a83
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de bijdrage van de baan en voor de overige werknemers wordt deze per 2017 

alsnog ingevoerd. 31 werknemers komen alsnog in actie. Hebben niet eerder 

bezwaar gemaakt. Werkgever is niet duidelijk geweest in informatieverstrekking en 

heeft niet om instemming gevraagd/bezwaarmogelijkheid geboden. Daarom geen 

sprake van welbewuste instemming.  

 

Signalering: de bezwaarmogelijkheid keert in steeds meer uitspraken terug. Als de 

werkgever deze bij wijziging van arbeidsvoorwaarden niet biedt, kan dit ertoe 

leiden dat de werknemer die niets laats horen soms jaren later nog succesvol op de 

wijziging terugkomt.   

 

6. Wijziging onvoorwaardelijke indexatie verboden op grond van artikel 20 

Pensioenwet 

Hof Den Haag 21 januari 2020, ECLI:NL:GHDHA:2020:25 (X/Allianz Global) 

 

Er geldt een onvoorwaardelijk recht op indexatie voor slapers. Vanaf 2001 een 

nieuwe uitvoerder. Eiser heeft niet gekozen voor waardeoverdracht. Per 2013 wordt 

de CAO gewijzigd: onvoorwaardelijke indexatie wordt voorwaardelijk. 

Achtergebleven aanspraken bij oude uitvoerder moeten echter onvoorwaardelijk 

geïndexeerd blijven worden. Verwijzing naar wetsgeschiedenis artikel 20 

Pensioenwet. Continuering niet in strijd met redelijkheid en billijkheid.  

 

Signalering: voor de toekomst kan een onvoorwaardelijke toeslag op nog niet 

ingegaan pensioen met instemming in principe worden gewijzigd. Dat geldt niet 

voor de onvoorwaardelijke toeslag over de tot het moment van wijziging 

opgebouwde aanspraken. Het verbod van artikel 20 Pensioenwet staat daaraan in 

de weg.  

 

Zie ook kamervragen Van der Linde onder het kopje ‘andere actualiteiten’. 

 

7. Gedurende 13 jaar verstrekken foutieve informatie door pensioenfonds, 

levert nog geen gerechtvaardigd vertrouwen op 

Hof Arnhem-Leeuwarden 21 januari 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:541 

(Erfgenamen/Spoorwegpensioenfonds) 

 

Bij een waardeoverdracht heeft het pensioenfonds een fout gemaakt. Hierdoor is 

een te hoog aantal pensioenjaren toegekend en gedurende 13 jaar lang een te 

hoog pensioen voorgespiegeld. Leerstuk van ‘gerechtvaardigd vertrouwen’ niet aan 

de orde. Pensioenreglement is bepalend voor omvang aanspraken. Pensioenfonds 

mocht daarom corrigeren. Wel sprake van onrechtmatig handelen. Aannemelijk dat 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:25&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHDHA%3a2020%3a25
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2020:25&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHDHA%3a2020%3a25
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:541&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2020%3a541
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:541&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHARL%3a2020%3a541
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indien erflater wist van lager pensioen, hij voorzieningen getroffen zou hebben. 

Erven mogen zich uitlaten over hoe hypothetische situatie eruit gezien zou hebben. 

 

Signalering: foutieve pensioeninformatie leidt niet snel tot gerechtvaardigde 

aanspraken. Zeker niet indien de informatie niet kwalificeert als een 

rechtshandeling. Soms kwalificeert een fout als onrechtmatig handelen, maar dan 

dient de schade wel gesteld en bewezen te worden. 

 

8. Vordering tot voortzetting WIA-excedentverzekering tot nieuwe AOW-

leeftijd afgewezen 

Rechtbank Amsterdam 20 januari 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:175 (Eiser/TMG Management) 

 

Werknemer heeft aanspraak op een WIA-excedentuitkering welke eindigt bij de 

leeftijd van 65-jaar. Werknemer vordert op verschillende gronden continuering tot 

de verhoogde AOW-leeftijd vanwege een gevreesd inkomensgat. Vorderingen 

worden afgewezen. Werknemer is nog ruim voor de pensioendatum en om die 

reden ‘te vroeg’ met zijn vordering. Schade is hierdoor onzeker. Schade daarnaast 

onvoldoende aannemelijk gemaakt. 

 

Signalering: de uitspraak past in een reeks eerdere uitspraken waarin zonder 

succes om continuering van arbeidsvoorwaarden is gevraagd die (wat einddatum 

betreft) niet aansluiten op de nieuwe AOW-leeftijd.  

 

9. Greetz valt onder verplichtstelling Bpf Detailhandel 

Rechtbank Amsterdam 23 december 2019, ECLI:NL:RBAMS:2019:10052 (Greetz/Bpf 

Detailhandel) 

 

Greetz (wel bekend van wenskaarten en andere cadeaus) valt onder de 

verplichtstelling van Bpf Detailhandel. De werkingssfeerbepaling is ruim 

geformuleerd. Nieuwe initiatieven zoals het verkopen van waren via een website 

vallen daar ook onder. Dat ingekochte producten worden bewerkt om te 

personaliseren maakt niet dat ze niet meer onder de ruimte definitie van ‘waren’ 

vallen. Dat overgroot deel loonkosten wordt besteed aan personeel dat zich 

bezighoudt met optimaliseren website, produceren, ontwerpen, inpakken en 

administratieve werkzaamheden maakt evenmin verschil. Met verwijzing naar 

Vector-arrest kunnen deze werkzaamheden worden toegerekend aan de 

hoofdzakelijke bedrijfsvoering: verkoop waren en dus detailhandel. 

 

Let op: wees steeds goed bedacht op toepasselijkheid van een eventuele 

verplichtstelling. De teksten daarvan zijn vaak ruim zoals bij Detailhandel.  

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:175&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2020%3a175
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2020:175&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2020%3a175
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2019:10052&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBAMS%3a2019%3a10052
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10. Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid is een gelijkwaardige 

voorziening: transitievergoeding niet verschuldigd 

Hof ’s-Hertogenbosch 6 februari 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:371 (Eiser/ING Bank) 

 

Premievrije opbouw van pensioen na beëindiging arbeidsovereenkomst, kwalificeert 

als een gelijkwaardige voorziening. Om die reden heeft werknemer geen recht op 

een transitievergoeding. Het hof was aan zet na verwijzing door de Hoge Raad. De 

Hoge Raad oordeelde al dat een vergelijking gemaakt moet worden tussen de op 

het tijdstip van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst gekapitaliseerde 

potentiële waarde van de voorziening […] en de transitievergoeding. Het hof stelt 

na verwijzing vast dat de waarde van premievrije opbouw ruimschoots hoger is dan 

de transitievergoeding. 

 

Aandachtspunt: in geval van een gelijkwaardige voorziening, verdient het 

aanbeveling de regeling in de cao ook als zodanig aan te merken. Daarmee wordt 

voldaan aan één van de door de Hoge Raad geformuleerde ‘gezichtspunten’. 

 

Andere actualiteiten 

 

▪ De verwachting is dat dekkingsgraden van pensioenfondsen (nog) verder onder 

druk komen te staan, als de ECB de rente binnenkort verder verlaagt en de nieuwe 

rekenregels per 1 januari 2021 in werking treden. Pensioenmonitor ABN AMRO 

februari 2020: verwachting is een langer uitstel van kortingen (link). 

▪ In een poging de onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord te 

bevorderen, lijkt minister Koolmees bereid de rekenrente op te geven ‘in ruil voor’ 

het verval van pensioenaanspraken c.q. garanties (link). 

▪ Evaluatie Wet pensioencommunicatie: UPO en Pensioen 1-2-3 worden nauwelijks 

gelezen (link). Uitvoerders moeten vrijer worden in wijze van communiceren. 

▪ ABP lijkt rekening te kunnen houden met fikse nabetalingen aan aanvullingen op 

pensioenen, getuige de Meldpunt-uitzending en berichten van MAX Ombudsman 

Rogier de Haan (link). 

▪ Minister Koolmees heeft vragen van de kamer beantwoord over een substantiële 

groep gewezen deelnemers van ABP die ten onrechte geen 

arbeidsongeschiktheidspensioen en/of premievrijstelling ontvangen (link). 

▪ Kamerlid Van der Linde stelt vragen aan minister Koolmees over gevolgen hof 

arrest inzake niet kunnen wijzigen van een onvoorwaardelijke indexatie in het licht 

van pensioenakkoord en discussie over ‘invaren’ (link). 

  

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://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:371&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a371
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:371&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2020%3a371
https://insights.abnamro.nl/2020/02/pensioenmonitor-donkere-wolken-boven-uitwerking-pensioenakkoord/
https://www.telegraaf.nl/financieel/1005157700/doorbraak-rond-pensioen-forceren
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2020/01/31/evaluatie-wet-pensioencommunicatie
https://www.maxvandaag.nl/sessies/themas/consument/drukste-spreekuur-ooit/
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D01473&did=2020D01473
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z01647&did=2020D03477
mailto:kaldenberg@delissenmartens.nl

