
 

 

 

 

 

 

Pensioennieuws   
Rechtspraak, regelgeving en andere actualiteiten  

 

Uitgave nr. 10  - juli 2021 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Verjaring vordering tot nakoming pensioenovereenkomst en 

schadevergoeding 

Hof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7210 (Bizzie Kids Basic/X) 

 

X trad in 2010 als leerkracht in dienst van BKB. In de arbeidsovereenkomst was 

opgenomen dat X toe zou treden tot het pensioenfonds (PFZW). Tot januari 2012 

was hij aangemeld bij PFZW en werd een werknemersbijdrage ingehouden. Vanaf juli 

2016 is X overgeheveld naar een eenmanszaak. X vordert o.a. nakoming van de 

pensioenovereenkomst vanaf 2012, dan wel schadevergoeding. Hof oordeelt dat het 

X kenbaar was dat deelname aan pensioenfonds per 2012 werd beëindigd vanwege 

financiële omstandigheden BKB. Hij ontving een afmeldingsbericht van het 

pensioenfonds en er werd geen werknemersbijdrage meer ingehouden. Dat 

afmelding slechts tijdelijk zou zijn (zoals X stelt), is niet gebleken. Strookt ook niet 

met stelling dat afmelding een eenzijdige mededeling was waarop X niets had in te 

brengen. Nakomingsvordering verjaart vijf jaar na aanvang dag volgend op die 

waarop vordering opeisbaar is (art. 3:307 lid 1 BW). Pensioenbepaling in 

arbeidsovereenkomst bevat geen tijdstip voor nakoming, dus vordering was terstond 

opeisbaar (art. 6:38 BW). Het was X al in januari 2012 duidelijk dat deelname werd 

beëindigd, terwijl hij er pas eind 2017 op terug kwam. Ook 

schadevergoedingsvordering is verjaard, want vloeit voort uit één 

(schadeveroorzakende) gebeurtenis (afmelding bij pensioenfonds). 

 

2. Voormalig werkgever niet tekortgeschoten in nakoming C-polis; 

pensioenbrief was beperkt tot verplichting premie te betalen 

Hof Arnhem-Leeuwarden 27 juli 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:7214 (X/Glen Dimplex Benelux) 

 

X was van 1992 tot en met maart 2016 in dienst van GDB. De pensioentoezegging 

(C-polis) werd in 1993 vastgelegd in een pensioenbrief. Vanaf 2015 nam X deel aan 

een collectieve middelloonregeling. X stelt dat zijn pensioenuitkering vanuit de C-

polis te laag is en vordert nakoming jegens GDB door aanvullend kapitaal te 

verzekeren. Zijn vorderingen worden afgewezen, waaronder een vordering tot inzage 

in stukken: ontijdig gedaan want zaak stond niet op de rol voor proceshandeling. 

Daarnaast gebaseerd op nieuwe feitelijke grondslag en dat is in strijd met twee-

conclusie-regel (art. 347 Rv). X erkent in beroep dat geen eindloon is toegezegd, 
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geen sprake is van een uitkeringsovereenkomst en wijziging 2015 rechtsgeldig was. 

X heeft de C-polis in 1993 zelf afgesloten bij Zwitserleven. Pensioenbrief meldt dat 

GDB kosten draagt met ontheffing van verdere financiële verplichtingen. Bepaling 

van het benodigde verzekerde kapitaal lag daarmee bij Zwitserleven. Premies steeds 

door GDB betaald, dus daarmee voldaan aan verplichtingen pensioenbrief. 

Zwitserleven heeft nooit kenbaar gemaakt dat pensioen onvoldoende gefinancierd 

zou zijn en lijkt van (veel) hogere rentestanden te zijn uitgegaan dan actueel aan de 

orde was. Echter o.b.v. pensioenbrief geen verplichting voor GDB om (periodiek) te 

(laten) controleren of Zwitserleven van toereikende rekenrentes en/of prognoses 

uitging. Volgt ook niet uit goed werkgeverschap: gaat nota bene om verzekering waar 

GDB zelf geen partij bij was. Dat pensioenregeling op initiatief van GDB bij 

Zwitserleven werd ondergebracht maakt dit niet anders. Geen tekortkoming GDB. 

Geen strijd met wettelijke plicht. Wettelijke affinancieringsplicht richtte zich niet 

rechtstreeks tot GDB. Of Zwitserleven tekort is geschoten valt buiten kader van de 

zaak. Geen strijd met redelijkheid en billijkheid, geen ongerechtvaardigde verrijking. 

 

3. Voormalig werkgever niet gehouden dekkingstekort pensioenfonds aan te 

zuiveren; geen sprake van derdenbeding in uitvoeringsovereenkomst 

Hof ’s-Hertogenbosch 13 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2183 (Appellanten/X) 

 

Appellanten waren voorheen in dienst van X en zijn inmiddels gepensioneerd. Het 

pensioen werd tot 2015 uitgevoerd door Pensioenfonds ENCI (“SPE”). In de 

uitvoeringsovereenkomst 1995 (“UVO 1995”) was een ‘aanzuiveringsbepaling’ 

opgenomen. In 2006 wijzigde het pensioenreglement, waarna UVO 2008 van kracht 

is geworden (zonder aanzuiveringsbepaling). In 2013 en 2014 heeft SPE kortingen 

doorgevoerd in verband met een dekkingstekort. Appellanten spreken X aan om het 

dekkingstekort aan te zuiveren o.b.v. UVO 1995. Zowel kantonrechter als het hof 

wijzen de vorderingen af. Verwijzing in pensioenreglement naar UVO betekent nog 

niet dat deze onderdeel is van de pensioenovereenkomst. Geen sprake van 

incorporatie van de UVO. Financieringssystematiek UVO 1995 sloot niet meer aan op 

pensioenreglement 2006. Ongewijzigde voortzetting UVO 1995 die appellanten 

bepleiten, daarom niet te rijmen met noodzakelijke samenhang tussen 

pensioenovereenkomst, pensioenreglement en UVO. Of sprake is van derdenbeding 

(art. 6:253 lid 1 BW) is kwestie van uitleg. Hof volgt ‘geobjectiveerde variant 

Haviltex’. Geen sprake van derdenbeding. Uit niets blijkt dat voormalige 

aanzuiveringsbepaling bedoeld was appellanten recht te geven op bijstorting. 

Verwijzing naar Euronext-zaak gaat niet op. Collectieve aard UVO verdraagt zich niet 

met aanname dat iedere deelnemer individueel partij is en met iedere wijziging zou 

moeten instemmen. Pensioenuitvoerder bedingt bijstortingsverplichting in eerste 

instantie ten behoeve van zijn eigen vermogen en deze is dus niet op individuele 

deelnemer gericht.  
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4. Proceskostenveroordeling van maar liefst EUR 79.040,= vanwege 

buitensporig uitvoerige processtukken 

Hof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2021, ECLI:NL:GHSHE:2021:2298 (M&T 

Fondsen/Geïntimeerden) 

 

Het betreft een langdurige procedure waarin de vraag centraal stond of 

geïntimeerden (verschillende vennootschappen) verplicht zijn premies af te dragen 

aan de Metaal en Techniek Fondsen (“MT”). Na diverse tussenarresten werd door het 

hof een deskundige benoemd. Het hof constateert dat de onderneming hier zowel 

MT-werkzaamheden als niet MT-werkzaamheden aanneemt, waarbij noch in de 

arbeidsovereenkomsten noch in de bedrijfsvoering onderscheid wordt gemaakt 

tussen werknemers die al dan niet onder de werkingssfeer vallende werkzaamheden 

verrichten. Het is hierdoor niet vast te stellen dat het aandeel 

bedrijfstakwerkzaamheden groter is, terwijl het aan de Fondsen is om aan te tonen 

dat de bedrijfstakregelingen van toepassing zijn. Het enkel verwijzen naar een cao 

in arbeidsovereenkomsten doet nog geen premieplicht jegens Fondsen ontstaan. Ook 

na de bevindingen van de deskundige is een en ander niet vast te stellen, waardoor 

geen grond bestaat voor premieplicht. Fondsen hebben buitensporig uitvoerige 

processtukken ingediend, waaronder een uitzonderlijk lange memorie na 

deskundigenbericht. Proceskostenveroordeling zijdens Fondsen mede hierdoor in 

totaal maar liefst EUR 79.040,=. 

 

5. Geen sprake van onrechtmatig handelen Pensioenfonds Notariaat / 

verplichtstelling niet strijdig met vrij verkeer van diensten 

Rb. Den Haag 30 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:7064 (Eiser/Pensioenfonds Notariaat, KNB 

en de Staat) 

 

Eiser neemt sinds 1988 deel aan de verplichte pensioenregeling van het Notarieel 

Pensioenfonds (nu SPN, voorheen SNPF). KNB behartigt de belangen van leden, 

waaronder eiser. Het pensioenreglement is o.a. in 2007, 2014 en 2016 gewijzigd. 

Eiser meent dat SPN en KNB onrechtmatig hebben gehandeld m.b.t. deze 

wijzigingen. De Staat is aangesproken, omdat de verplichte deelneming in strijd zou 

zijn met het vrije verkeer van diensten (art. 56 VWEU). De vorderingen worden 

afgewezen. Bestuur SPN was bevoegd tot wijziging. KNB heeft bij wijzigingen 

bovendien slechts een feitelijke rol. De besluiten van de Minister waarin wijzigingen 

gepubliceerd zijn, kwalificeren als bestuursrechtelijke besluiten. Vaststaat dat eiser 

daar niet tegenop is gekomen (gevolg: formele rechtskracht). Vorderingen gebaseerd 

op wijziging reglement 2007 zijn verjaard. Deze kwalificeren niet als 

uitkeringsvorderingen in de zin van art. 59 PW. Verjaringsregeling kan niet worden 

omzeild door formulering petitum dagvaarding. De vorderingen van eiser strekken 

tot vergoeding schade (art. 3:310 BW). Verjaringstermijn(en) daardoor uiterlijk 
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ingegaan op dag na publicatie van wijzigingsbesluiten in de Staatscourant. 

Bevoegdheid tot vernietiging van het besluit (art. 2:15 BW) vervalt voorts een jaar 

na de dag waarop aan het besluit voldoende bekendheid is gegeven. Geen sprake 

van inbreuk op een recht, nu pensioenaanspraken eerst in de toekomst opeisbare 

vorderingen omvatten. Aan de bevoegdheid tot wijziging, is inherent dat geen recht 

bestaat op ongewijzigde voortzetting van een pensioenregeling. Geen schending art. 

105 PW (evenwichtige belangen afweging): voldoende representatieve 

vertegenwoordiging. Eiser heeft niet laten blijken het met de samenstelling van 

organen niet eens te zijn c.q. zelf daarin een rol te vervullen. Geen verdergaande 

zorgplicht dan voortvloeit uit art. 113a Wna. Geen bovenwettelijke zorg- en/of 

informatieplicht die maakt dat deelnemers op maat gesneden individuele informatie 

of advies moeten krijgen. Pensioenuitvoerder niet op één lijn te stellen met financiële 

instelling, met name nu sprake is van verplichte deelname. Er zijn bovendien 

webinars, spreekuren, nieuwsbrieven, een kennisquiz, publicaties en informatie op 

de website beschikbaar gesteld. Financieel nadeel ook onvoldoende toegelicht. 

Vorderingen tegen de Staat worden tot slot afgewezen, want geen onderscheid naar 

nationaliteit maar sprake van exclusiviteit. Europees Hof heeft al vaker geoordeeld 

dat het uitsluitend recht van een pensioenfonds niet strijdig is met 

mededingingsregels (bijzondere sociale taak van algemeen belang). Waarom die 

afweging ten aanzien van het vrije verkeer van diensten anders zou moeten uitvallen, 

heeft eiser niet duidelijk kunnen maken.  

 

6. Geen pensioenpremie verschuldigd over transitievergoeding / vergoeding 

wegens onregelmatige opzegging en bovenwettelijk verlof 

Rb. Noord-Nederland, 26 april 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:3057 (Verzoekster/Verweerder) 

 

Verzoekster heeft diverse vorderingen ingesteld, waaronder het toepassen van de 

CAO Sociaal Werk, het aanmelden van verzoekster bij Pensioenfonds Zorg en Welzijn 

(PFZW) en het afdragen van pensioenpremies. Vorderingen worden toegewezen. Nu 

verweerder niet expliciet heeft aangegeven tot aanmelding over te gaan wordt 

hieraan een dwangsom gekoppeld. Vordering afdracht pensioenpremie toegewezen, 

maar niet het werknemersdeel. Deze had verzoekster hoe dan ook zelf moeten 

betalen. Geen pensioenpremie verschuldigd over transitievergoeding en vergoeding 

wegens onregelmatige opzegging, want premie alleen verschuldigd over salaris. 

Geldt ook voor afdracht over uitkering van bovenwettelijke vakantieverlof en 

tegemoetkoming premie voor ziektekostenverzekering. 
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7. Met afsluiten C-polis (streefregeling) is geen eindloonuitkering 

gegarandeerd 

Rb. Amsterdam 6 juli 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:3266 (Eiseres/DLA Piper) 

 

Eiseres was vanaf 1992 werkzaam als advocaat bij DLA. In 1995 is een C-polis 

afgesloten bij Delta Lloyd (later NN). Partijen zijn het eens dat het een streefregeling 

is. De daaruit voortvloeiende pensioenuitkering blijkt lager dan eiseres had verwacht 

en zij spreekt DLA aan op nakoming van de pensioenovereenkomst. Vraag is of bij 

berekening te verzekeren kapitaal een rekenrente van 6% is overeengekomen. Uitleg 

volgens Haviltex-maatstaf. Niet alleen pensioenbrief maatgevend. Ook offerte nu 

daarnaar is verwezen. Pensioenbrief spreekt over ‘beoogde ouderdomspensioen’. 

Daaruit valt reeds af te leiden dat sprake is van onzekerheid of pensioenresultaat 

gelijk zal zijn aan eindloon. Eiseres heeft op basis van offerte verzekering 

aangevraagd, dus moest weten van vaste rekenrente. Staat ook in brieven van NN. 

Verplichting tot affinanciering maakt dit niet anders. Circulaire PVK richt zich tot 

verzekeraars. DL nooit aangedrongen op aanpassing polis. Circulaire leidt dus niet 

tot wijziging van gemaakte afspraken tussen partijen. In dit geval bovendien hogere 

rekenrente overeengekomen. Eiseres heeft erkend dat 6% destijds reëel was. Enkele 

feit dat dit op enig moment te hoog is, maakt nog niet dat DLA verplicht is tot 

aanpassing op basis van actuele rentetarieven.  

 

8. Aanzienlijk deel premievordering verjaard, nu PFZW al in 1996 bekend was 

met verplichte deelneming 

Rb. Midden-Nederland 30 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2910 (Federatie Somalische 

Associaties in NL/PFZW) 

 

FSAN is een koepelorganisatie van Somalische zelforganisaties en is onder meer 

actief in strijd tegen vrouwenbesnijdenis, het bieden van noodhulp aan slachtoffers 

van natuurrampen of gewapende conflicten. In maart 1996 meldt FSAN zich bij PFZW 

en bevestigt PFZW de verplichte aansluiting. Er wordt een premienota aangekondigd 

die nooit komt. In 2003 vraagt PFZW driemaal gegevens te verstrekken. FSAN doet 

dat niet. In 2007 volgt nog een e-mail waarna in april 2018 een bedrag door PFZW 

wordt gevorderd van EUR 88.517,-. Geslaagd beroep op verjaring. Toetsing langs 

art. 3:308 BW (5-jaar). Bij onbekendheid met vordering is dat 20-jaar o.g.v. art. 

3:306 BW. Er staat echter voldoende vast dat PFZW al in 1996 bekend was met 

verplichte deelneming. Vordering tot 23 april 2013 is verjaard. FSAN valt onder 

werkingssfeer, want is werkgever in welzijnswerk en maatschappelijke 

dienstverlening. Geen onrechtmatig handelen onderneming nu PFZW zelf verzuimd 

heeft nader onderzoek te doen en/of (ambtshalve)premienota’s op te stellen.   

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3266&showbutton=true&keyword=pensioen
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9. Na overgang van onderneming is pensioenregeling verkrijger van 

toepassing; met verwijzing in personeelsgids voldoende info verstrekt 

Hof Amsterdam 22 juni 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:1887 (Eiser/Chaabi du Maroc) 

 

Eiser was sinds 1965 in dienst van Banque Central Populaire du Maroc (BCP). In 2009 

werd een aanvullende pensioenverzekering (met twk tot 2001) afgesloten bij AEGON. 

In 2009 vindt een overgang van onderneming plaats naar Chaabi Bank. Voor de ovo 

doet BCP een beëindigingsvoorstel. Eiser weigert dat en gaat over naar Chaabi. Eiser 

en Chaabi sluiten een nieuwe arbeidsovereenkomst waarin (via de personeelsgids) 

wordt gerefereerd aan de pensioenregeling van Chaabi bij Interpolis (conform CAO 

Banken). Pensioenuitkering eiser valt tegen en hij wil alsnog aanspraak maken op 

beëindigingsvoorstel. Een niet-geaccepteerd voorstel gaat op grond van art. 7:663 

BW echter niet mee over. Chaabi heeft met verwijzing in personeelsgids en 

opmerking dat reglement ter inzage ligt bij personeelszaken, voldoende geïnformeerd 

over pensioenregeling. Eiser ontving bovendien UPO’s. Chaabi hoefde geen 

informatie te verstrekken over eerdere affinanciering, want was daarbij geen partij. 

Uitzondering art. 7:664 lid 1 sub a BW (aanbieden eigen pensioenregeling door 

verkrijger) van toepassing. Pensioen BCP niet mee overgegaan.  

 

Andere actualiteiten 

 

▪ Publicatie van het rapport – in opdracht van SZW – over de vraag in hoeverre het 

uitkeringsregime van het nabestaandenpensioen nog aansluit bij de wensen 

van nabestaanden bij overlijden vóór de pensioendatum (link). 

▪ Minister Koolmees trekt in een kamerbrief de conclusie dat pensioenfondsen geen 

RVU-regeling mogen uitvoeren. De RVU kan niet gezien worden als 

‘werkzaamheid in verband met pensioen’; het staat te ver af van kernactiviteiten 

waarop een pensioenfonds zich moet richten (link). 

▪ Antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op kamervragen over het bericht ‘Duizenden 

euro’s schade bij gepensioneerden door nabetaling pensioen’. Het betreft 

nabetalingen van pensioen door ABP die bijvoorbeeld hebben geleid tot 

terugvordering van toeslagen (link). 

▪ Minister Koolmees beantwoordt vragen over stand van zaken uitwerking 

pensioenakkoord (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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