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Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Afstorten pensioen in eigen beheer na scheiding: de commerciële waarde op 

het 'moment van afstorten' is bepalend. 

Advocaat-generaal Lückers heeft (in voorbereiding op een oordeel van de Hoge Raad) 

geadviseerd over afstorting van pensioen in eigen beheer. De man heeft in eigen 

beheer pensioen opgebouwd. Na scheiding is hij verplicht het aan de vrouw 

toekomende deel af te storen bij een externe pensioenverzekeraar. Vraag is naar 

welke datum het pensioen gewaardeerd moet worden (datum van scheiding of 

afstorting). Het hof ging uit van de datum van scheiding. De A-G concludeert nu, dat 

dit de datum van afstorting moet zijn.  

 

2. Advocatenkantoor NautaDutilh tekortgeschoten in nakoming 

pensioenovereenkomst (senior) pensioenrechtadvocaat. 

Er was sprake van een zogenoemde ‘streefregeling’. In 2004 maakte Nauta de keuze 

voor een vaste rekenrente van 5,5%. In 2009 werd Nauta door uitvoerder NN 

gewaarschuwd dat deze rekenrente niet meer realistisch was. Deze zou leiden tot 

aanzienlijke schade voor de werknemer. De mogelijkheid werd geboden tegen een 

eenmalige koopsom de rente aan te passen. Nauta reageert echter niet en de 

werknemer wordt evenmin gewaarschuwd. Het hof oordeelt dat Nauta tekort is 

geschoten en aansprakelijk is voor de schade. De schade zelf dient nog nader te 

worden vastgesteld. 

 

Let op: het is van groot belang informatie van de pensioenuitvoerder met de 

werknemer te delen. Daarmee wordt voorkomen dat belangrijke keuzes niet 

worden gemaakt en uiteindelijk pensioenschade ontstaat. 

 

3. Het aangaan van een uitvoeringsovereenkomst met een andere 

pensioenuitvoerder, is geen tekortkoming in de nakoming van de 

pensioenovereenkomst. 

Er was sprake van een eindloonregeling, ondergebracht bij Zwitserleven. De 

uitvoeringsovereenkomst kwam per 1 januari 2016 te eindigen. Een ex-werknemer 

(inmiddels gepensioneerd) vorderde dat werkgever een nieuwe overeenkomst aan 

zou gaan met Zwitserleven, om een indexatiepotje (depot) in het leven te houden. 

Al geruime tijd vonden er geen indexaties meer plaats. De vorderingen worden 
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afgewezen. Volgens de rechter was het indexatiepotje toch een aflopende zaak. De 

gepensioneerde ex-werknemer wordt daarnaast niet nadeliger behandeld dan 

actieven, voor wie inmiddels een beschikbare premieregeling van toepassing was. 

 

Aandachtspunt: bij het wijzigen van pensioenuitvoerder (en 

pensioenregelingen in het algemeen) is het belangrijk (ook) stil te staan bij 

de gevolgen voor ‘slapers’ en ‘gepensioneerden’.  

 

4. Ontvangende pensioenfonds moet bij collectieve waardeoverdracht wijzen 

op kortingsrisico. 

Aldus Advocaat-generaal De Bock. Het gaat om de situatie dat de overdragende 

uitvoerder een pensioenverzekeraar is. In deze zaak ging het om een collectieve 

waardeoverdracht van Nationale-Nederlanden (pensioenverzekeraar) naar PMT 

(pensioenfonds). Een pensioenverzekeraar kan pensioenaanspraken en rechten niet 

korten/verminderen. Een pensioenfonds onder voorwaarden wel. PMT had daar in 

haar ‘startbrief’ op moeten wijzen. De Pensioenwet schrijft niet voor wie de 

betrokkenen moet informeren (overdragende en/of ontvangende uitvoerder). De 

civielrechtelijke zorgplicht brengt echter mee dat in dit geval van PMT verlangd mocht 

worden dat op de kortingsmogelijkheid werd gewezen.  

 

Let op: werknemers verkeren vaak (ten onrechte) in de veronderstelling dat 

een waardeoverdracht altijd gunstig is. Wees alert wanneer je hier als 

werkgever vragen over krijgt, want door (actief) informeren kan je een 

‘zorgplicht’ over jezelf afroepen.  

 

5. Wijziging pensioenreglement; geen welbewuste instemming; werkgever 

aansprakelijk voor gemis nabestaandenpensioen. 

Werknemer was sinds 1983 in dienst. Sinds 1985 nam hij deel in een eindloonregeling 

met nabestaandenpensioen op ‘opbouwbasis’. Het pensioenreglement werd diverse 

keren gewijzigd. In 1999 naar een middelloonregeling met nabestaandenpensioen op 

‘risicobasis’. Werkgever stelde diverse informatiememo’s beschikbaar, 

keuzeformulieren en er werden drie voorlichtingsavonden gehouden over de 

wijzigingen. Er was een speciaal opgerichte pensioenhelpdesk en de vakbonden 

waren akkoord met de wijzigingen. In 2015 komt werknemer te overlijden. Hij was 

toen al uit dienst. Zijn echtgenote kwam vanwege de wijziging in 1999 niet in 

aanmerking voor nabestaandenpensioen. Zij spreekt de werkgever aan omdat deze 

niet voldoende over de wijzigingen geïnformeerd zou hebben. Dat is jegens haar 

onrechtmatig. De vordering heeft succes. Het hof oordeelt dat werkgever werknemer 

erop had moeten wijzen, dat hij zijn instemming met de wijziging ook kon weigeren. 

Werkgever wordt veroordeeld met terugwerkende kracht nabestaandenpensioen te 

betalen. 
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Let op! Het wijzigen van pensioenreglementen is link. Het informatietraject 

moet zeer zorgvuldig worden doorlopen. Dit voorkomt claims achteraf (van 

in dit geval de weduwe van een ex-werknemer). Het bieden van een 

expliciete bezwaarmogelijkheid, kan veel problemen voorkomen.  

 

Andere actualiteiten 

 

▪ Pensioenfondsen zouden jarenlang ten onrechte geen 

arbeidsongeschiktheidspensioenen hebben uitgekeerd (link). 

▪ FNV roept achterban op om te staken, wanneer de pensioenkortingen niet uiterlijk 

21 november 2019 ‘van tafel’ zijn (link). 

▪ De hoogte van de AOW-uitkering zal in 2020 8,3% zijn toegenomen ten opzichte van 

2018 (link). 

▪ De AOW-leeftijd blijft ook in 2025 nog 67-jaar (link). 

▪ Nederland heeft nog steeds het ‘beste pensioenstelsel’ ter wereld, aldus de Global 

Pension Index 2019 van bureau Mercer (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). 
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