
 

 

 

 

 

 

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

accountants 

 

Uitgave nr. 5  - maart 2020 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Cypriotische onderneming valt onder verplichtstelling Pensioenfonds 

Vervoer en moet premies afdragen 

Hof Arnhem-Leeuwarden 17 maart 2020, ECLI:NL:GHARL:2020:2304 (AFMB/Bpf Vervoer) 

 

Het gaat om een onderneming (AFMB) die chauffeurs ter beschikking stelt aan 

Nederlandse ondernemingen. AFMB betwist verplichte aansluiting onder meer 

omdat Cypriotisch recht van toepassing is verklaard op de overeenkomsten met 

Chauffeurs en omdat Nederland niet het gewoonlijk werkland zou zijn. Het hof 

merkt AFMB aan als uitzendonderneming. Chauffeurs wonen en werken vanuit 

Nederland. Het verplichtstellingsbesluit kwalificeert als ‘dwingend recht’ in de zin 

van artikel 8 Rome I.  

 

Signalering: ook buitenlandse ondernemingen kunnen onder het bereik van een 

verplichtstellingsbesluit vallen en daarmee gehouden zijn zich aan te sluiten bij een 

pensioenfonds.  

 

2. Premievrije voortzetting pensioenopbouw en suppletie na 2-jaar ziekte is 

een 'gelijkwaardige voorziening' voor de transitievergoeding 

Hoge Raad 20 maart 2020, ECLI:NL:HR:2020:480 (X/ABN AMRO N.V.) 

 

De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep tegen de uitspraak van het Hof 

Amsterdam van 13 november 2018, ECLI:NL:GHAMS:2018:4183. Het hof 

oordeelde destijds dat de toekenning van een WIA-suppletie en premievrije 

voortzetting van de pensioenopbouw (voldoende relatie met einde dienstverband), 

kwalificeert als een gelijkwaardige voorziening. In dat geval kan de werknemer niet 

ook nog een transitievergoeding verzoeken. Geen strijd met Wet Gelijke 

Behandeling Gehandicapten en Chronisch Zieken. Situatie langdurig zieke 

werknemer die WIA ontvangt is niet gelijk te stellen met niet-zieke werknemer.  

 

Signalering: een langdurige discussie definitief beslecht. Premievrije voortzetting 

van pensioenopbouw kan dienen als ‘gelijkwaardige voorziening’. 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2304&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2020:2304&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:480&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2020:480&showbutton=true&keyword=pensioen
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3. Bpf voor de Reisbranche (na Wob-verzoek) verplicht om verleende 

'vrijstellingsbeschikkingen' openbaar te maken 

Rb. Noord-Holland 25 februari 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:1618 (eiseressen/ Bpf 

Reisbranche) 

 

Eiseressen verzochten het pensioenfonds onder meer om informatie over het 

verlenen van vrijstelling en vrijstellingsbeschikkingen openbaar te maken. Het 

pensioenfonds voldeed ten dele aan het verzoek, maar weigerde bepaalde 

vrijstellingsbeschikkingen openbaar te maken vanwege persoons- en vertrouwelijke 

bedrijfs- en fabricagegegevens. De rechtbank oordeelt dat van dergelijke gegevens 

geen sprake is en het pensioenfonds de beschikkingen openbaar dient te maken. 

Algemene stelling dat openbaarmaking zou kunnen leiden tot onevenredige 

bevoordeling of benadeling concurrentie onvoldoende.  

 

Tip: vrijstellingsbeleid pensioenfondsen is in grote lijnen meestal te vinden op de 

websites. Opvragen van nadere informatie kan soms nuttig zijn wanneer een 

onderneming vrijstelling van verplichte deelneming wenst te verkrijgen.  

 

4. Eenzijdige wijziging eindloonregeling naar middelloon toegestaan, maar 

dat geldt niet voor invoering werknemersbijdrage in pensioenpremie 

Rb. Gelderland 13 maart 2020, ECLI:NL:RBGEL:2020:1608 (Eisers/Also Nederland) 

 

Eisers hadden een eindloonregeling. Er gold geen werknemersbijdrage. De 

uitvoeringsovereenkomst met Nationale Nederlanden kwam per 1 januari 2018 te 

eindigen. NN zegde op want verzekerde niet langer eindloonregelingen. Also voert 

ten aanzien van eisers eenzijdig een middelloonregeling in met werknemersbijdrage 

van 5% van pensioengrondslag. Er was sprake van een eenzijdig wijzigingsbeding. 

Aan de hand van de ‘Fair Play Centers’ maatstaf oordeelt de rechtbank dat het 

belang van Also bij wijziging zwaarder weegt dan de belangen van eisers bij 

ongewijzigd blijven. Voldoende aannemelijk dat eindloonregelingen niet meer 

verzekerbaar zijn. Nadelige gevolgen voor eisers onvoldoende groot. De 

werknemersbijdrage redt het niet. Niet gebleken dat de continuïteit van de 

onderneming wordt bedreigd.  

 

Signalering: wijziging van een eindloonregeling zal doorgaans wel een zwaarwichtig 

belang opleveren (nauwelijks meer te verzekeren). Als dan een goede 

middelloonregeling wordt aangeboden, zijn de gevolgen doorgaans te overzien. De 

invoering van een werknemersbijdrage daarentegen houdt in zeer veel gevallen 

(ook hier weer) geen stand. 

 

https://delissenmartens.sharepoint.com/sites/DMS004/20112236/Documenten/Pensioen%20nieuwsbrieven/Bpf%20voor%20de%20reisbranche
https://delissenmartens.sharepoint.com/sites/DMS004/20112236/Documenten/Pensioen%20nieuwsbrieven/Bpf%20voor%20de%20reisbranche
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1608&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2020:1608&showbutton=true&keyword=pensioen
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5. 'Afstandsverklaring' niet rechtsgeldig overeengekomen, maar alsnog 

toewijzen nabestaandenpensioen is onaanvaardbaar 

Hof ’s-Hertogenbosch 10 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:877 (Weduwe/Verkeersschool) 

 

Werknemer (rijinstructeur en later bedrijfsleider) had in 2001 een 

afstandsverklaring ondertekend, inhoudende dat hij niet deel zou nemen aan de 

pensioenregeling van de verkeersschool. In 2013 komt hij te overlijden. De weduwe 

(had de verklaring mede ondertekend) meldt zich dan bij de werkgever en stelt dat 

de afstandsverklaring niet rechtsgeldig was. Rechtbank en hof gaan daarin mee 

(beoordeling onder PSW wetgeving), nu op basis van het pensioenreglement een 

‘deelnemingsplicht’ gold. Het hof oordeelt niettemin dat de redelijkheid en 

billijkheid aan toewijzing van nabestaandenpensioen in de weg staat. Uit 

omstandigheden volgt dat destijds een (zeer) duidelijke keuze is gemaakt om 

afstand te doen.  

 

Let op: regelmatig zijn er door werknemers in het verleden afstandsverklaring 

ondertekend. In veel gevallen blijken die niet rechtsgeldig. Hier wordt de werkgever 

gered door een beroep op de redelijkheid en billijkheid maar mijns inziens toch wel 

uitzonderlijke omstandigheden. 

 

6. Bestuurders aansprakelijk vanwege schending meldplicht 

betalingsonmacht; samenloop met faillissement 

Rb. Noord-Nederland 29 januari 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:995 (Bestuurders/Bpf Vervoer) 

 

Dat ook de curator een vordering namens schuldeisers heeft ingesteld (zgn. Peeters 

q.q./Gatzen vordering) betekent niet dat het pensioenfonds geen vordering meer in 

kan stellen. Inschrijving handelsregister vestigt vermoeden dat sprake is van 

(middellijk) bestuur. Mogelijkheid om zekerheid te stellen, niet relevant voor vraag 

of sprake is van betalingsonmacht. Betreft een wettelijke meldplicht; pensioenfonds 

hoeft daar niet op te wijzen. Enkele feit dat pensioenfonds al op de hoogte is van 

moeilijke financiële omstandigheden, niet gelijk te stellen met een melding. Na 

faillissement is bestuurder niet meer handelingsbevoegd, waardoor meldplicht niet 

langer van toepassing is. Op onderdelen is echter wel sprake van ‘samenloop’ met 

vorderingen van de curator, zodat eerst uitkomst daarvan moet worden afgewacht. 

 

 Belangrijk: premienota ontvangen en kan deze mogelijk niet betaald worden? Een 

tijdige en juiste melding betalingsonmacht kan persoonlijke aansprakelijkheid van 

de bestuurder voorkomen! 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:877&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:877&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:995&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2020:995&showbutton=true&keyword=pensioen
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7. Food Connect (bereider, samensteller en leverancier van maaltijden) valt 

niet onder Bpf VLEP 

A-G B.F. Assink, ECLI:NL:PHR:2020:164 (Food Connect/Bpf VLEP) 

 

Food Connect levert met name aan particulieren en (cliënten van) 

(zorg)instellingen. Het pensioenfonds voor vlees, vleeswaren, Gemaksvoeding en 

Pluimveevlees (VLEP) stelde dat Food Connect onder de werkingssfeer valt en 

vorderde ruim 1,5 miljoen aan achterstallige premies. Na de rechtbank en het hof 

concludeert ook de A-G dat Food Connect niet onder de werkingssfeer valt. Vereiste 

van ‘fabrieksmatig’ handelen ziet op ‘bereiden’ en ‘samenstellen’. Volgens algemeen 

taalgebruik wordt daaronder een productieproces verstaan waarbij het overgrote 

deel van de werkzaamheden machinaal wordt verricht, en waarbij sprake is van 

serieproductie van grote aantallen en dezelfde producten. Daarvan is bij Food 

Connect geen sprake. Ik verwacht dat de Hoge Raad de A-G zal volgen.  

 

 Tip: check met regelmaat of de bedrijfsactiviteiten mogelijk onder een verplicht 

pensioenfonds vallen om hoge premievorderingen te voorkomen! 

 

8. Voorlichting is nog geen 'advies'; ABP heeft geen onjuiste informatie 

verstrekt 

Hof ’s-Hertogenbosch 3 maart 2020, ECLI:NL:GHSHE:2020:768 (X/ABP) 

 

Een voormalig ambtenaar van het ministerie van BZK stelde dat hij in 2009 

persoonlijk advies had gekregen van ABP en dat die advisering niet juist was. In 

2015 ontving hij immers een lager pensioen dan hem destijds was voorgehouden. 

Hof oordeelt dat ABP wel voorlichting heeft gegeven, maar dat is nog geen advies. 

De brief die X nadien ontving bevat slechts ‘informatie’ (indicatie 

ouderdomspensioen bij ingang 65 jaar). Het geven van een antwoord op een 

specifieke persoonlijke vraag, kan niet zonder meer worden beschouwd als 

advisering. X had zelf meer inlichtingen in moeten winnen. Had kunnen weten dat 

vervroegen pensioen, gevolgen zou hebben. 

 

 Signalering: in lijn met uitspraken over pensioencommunicatie. Daar kunnen niet 

snel rechten aan ontleend worden.  

 

9. Recht op onvoorwaardelijke toeslag (gepensioneerde) mag niet gewijzigd 

worden 

Rb. Den Haag 11 februari 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:1061 (X/Fractiebureau CDA) 

 

Dat sprake was van een onvoorwaardelijke indexering stond niet ter discussie. Een 

onvoorwaardelijke indexering valt onder begrip ‘pensioenaanspraak’, nu alleen de 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2020:164&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2020:164&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:768&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2020:768&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1061&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2020:1061&showbutton=true&keyword=pensioen
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voorwaardelijke indexering daarvan is uitgezonderd. Artikel 20 Pensioenwet staat 

aantasting in de weg. Met een beroep op de redelijkheid en billijkheid moet 

vanwege dwingend recht terughoudend worden omgegaan. In haar weergave van 

de financiële gevolgen heeft Fractiebureau CDA er ten onrechte geen rekening mee 

gehouden dat nagenoeg alle betrokkenen (behalve eiser) zich bij de wijziging 

hebben neergelegd. Financiële last daardoor veel lager. 

 

Signalering: de onvoorwaardelijke toeslag valt onder de bescherming van artikel 20 

Pensioenwet. Dat geldt temeer wanneer het pensioen (zoals in deze zaak) al is 

ingegaan.  

 

Andere actualiteiten 

 

▪ Pensioenuitvoerders zullen coulant omgaan met inning pensioenpremies bij 

bedrijven die het moeilijk hebben vanwege de coronacrisis (link). 

▪ Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst publiceerde V&A 

20-005: het is mogelijk voor zorgmedewerkers die met vervroegd pensioen zijn om 

in verband met het coronavirus weer te gaan werken (link). 

▪ Kabinet komt met pakket aan financiële noodmaatregelen vanwege uitbraak corona 

(link). 

▪ Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen van de Belastingdienst publiceerde V&A 

20-004 waarin de mogelijkheden worden besproken om pensioenopbouw voort te 

zetten bij werktijdverkorting in verband met de corona uitbraak (link). 

▪ Antwoorden Minister Koolmees op vragen kamer over hof uitspraak dat 

onvoorwaardelijke indexatie niet gewijzigd kan worden (link). 

▪ Kamerlid Omtzigt stelde vragen over de ‘toeslag vanwege samenvallende diensttijd 

voor gepensioneerden bij het ABP’. Duizenden ABP’ers hebben mogelijk recht op 

een hoger pensioen vanwege deze toeslag. De vragen van Omtzigt zijn beantwoord 

(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://www.stvda.nl/nl/thema/arbeidsvoorwaarden/~/link.aspx?_id=8D0C4B19AB824455A296D8E857EA2E23&_z=z
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-005-v200319/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/kamerbrief-over-noodpakket-banen-en-economie
https://centraalaanspreekpuntpensioenen.belastingdienst.nl/publicaties/va-20-004-200316/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/03/17/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-hof-deelnemer-houdt-recht-op
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020D09680&did=2020D09680
mailto:kaldenberg@delissenmartens.nl

