
 

 

 

 

 

 

Pensioennieuws   
Rechtspraak, regelgeving en andere actualiteiten  

 

Uitgave nr. 11  - augustus 2021 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Bestuurdersaansprakelijkheid voor onbetaalde pensioenpremies; verjaring? 

geldige melding betalingsonmacht? 

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8134 (Appellanten/Bpf 

Vervoer) 

 

Appellanten waren bestuurders van het inmiddels failliete Wever Totaal Transport. 

De zaak betreft persoonlijke aansprakelijkheid vanwege achterstallige premies. 

Verjaringsverweer slaagt niet. Beoordeling op basis van art. 3:308 BW (periodieke 

vorderingen). Vervaldatum factuur is verzuimdatum. Dat is ook de datum waarop 

bestuurders o.g.v. art. 23 lid 5 Wet Bpf 2000 aansprakelijk gesteld kunnen worden. 

Vanaf dat moment gaat verjaringstermijn lopen. Van betalingsonmacht is ook sprake 

in geval van voldoende liquide middelen, maar deze voor betaling van andere 

verplichtingen worden gebruikt. Geldige melding betalingsonmacht? Met verwijzing 

naar conclusie A-G (link), tendens zichtbaar dat melding niet vereist is als 

pensioenfonds (binnen termijn van 14 dagen na vervaldatum) op een andere manier 

duidelijk is dat sprake is van betalingsonmacht. Hier echter niet het geval. Pas in 

brief van juni 2016 kan melding worden afgeleid (achterstand dateerde al uit 2013). 

Onvoldoende aanwijzing dat sprake is van kennelijk onbehoorlijk bestuur in periode 

na juni 2016. Art. 23 Wet Bpf 2000 gaat uit van ‘collectieve aansprakelijkheid’. 

Taakverdeling bestuur niet relevant. Appellant niet aannemelijk gemaakt dat 

achterwege blijven melding niet aan hem te wijten is.  

 

2. Door treffen van een minnelijke regeling na vonnis, is sprake van 

'berusting'; appellanten niet-ontvankelijk in hoger beroep 

Hof Arnhem-Leeuwarden 24 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8167 (Appellanten/Bpf 

Vervoer) 

 

Appellanten waren bestuurders van Expeditiebedrijf Van der Veen B.V. (“de BV”). In 

2009 ontvangt de BV een forse herziene premienota. Daarover wordt geprocedeerd. 

De premievordering wordt tot in hoger beroep toegewezen. Nadien wordt de BV 

opgeheven en stelt Bpf Vervoer de voormalig bestuurders hoofdelijk aansprakelijk 

(daarover gaat deze zaak). Kantonrechter wijst toe. Na vonnis sluiten partijen een 

minnelijke regeling tegen een lager bedrag. Dat wordt door appellanten ook betaald. 

Zij stellen echter alsnog hoger beroep in. Kan dat? Nee, oordeelt het hof. Op grond 
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van art. 334 Rv is sprake van ‘berusting’. Appellanten hebben zelf het voorstel 

gedaan tegen ‘finale kwijting’ en daaraan uitvoering gegeven door te betalen. Het lag 

op weg van appellanten om – indien dat de bedoeling was – expliciet te 

communiceren dat een en ander niet inhield dat zij zich zouden neerleggen bij vonnis. 

Gerechtvaardigd vertrouwen bij Bpf Vervoer dat appellanten afstand deden van recht 

op hoger beroep.  

 

3. Pensioenontslagbeding in cao nietig, ontslag (van rechtswege) dus niet 

geldig, maar geen schadevergoeding vanwege rechtsverwerking 

Gemeenschappelijk Hof ACMB 11 juni 2021, ECLI:NL:OGHACMB:2021:258 (SMTOC/X) 

 

X was van 1992 tot 2018 in dienst van SMTOC als Netwerkontwerper. De 

arbeidsovereenkomst wordt door SMTOC in 2018 – conform cao – opgezegd tegen 

de datum waarop X de 60-jarige leeftijd bereikt. Per 1 januari 2016 is de leeftijd voor 

algemeen ouderdomspensioen in Sint-Maarten echter al verhoogd naar 62-jaar. 

Volgens vaste rechtspraak oordeelt het Gerecht dat het ontslag nietig is. Geen sprake 

van redelijke en objectieve rechtvaardiging voor leeftijdsonderscheid. Maar, SMTOC 

is geen schadevergoeding verschuldigd. X is hoogopgeleid. X wist dat wettelijke 

pensioenleeftijd was verhoogd. Heeft zich bij het einde van het dienstverband 

neergelegd en nadien als consultant klussen voor SMTOC gedaan. Pas toen 

opbrengsten daaruit tegenvielen heeft hij alsnog beroep gedaan op 

leeftijdsdiscriminatie. SMTOC mocht vertrouwen dat dienstverband met wederzijds 

goedvinden was beëindigd. Geen reden opgegeven voor feit dat X 1 jaar en 5 

maanden heeft gewacht met zijn vordering. Recht op schadevergoeding verwerkt.  

 

4. Loonadministrateur niet tekortgeschoten door geen onderzoek te doen naar 

verplichte deelneming in pensioenfonds 

Rb. Gelderland 18 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4480 (Rol Techniek 

Benelux/Gedaagde) 

 

In 2013 sluiten RTB (actief in zonweringen) en gedaagde een opdrachtovereenkomst 

op grond waarvan gedaagde (loon-)administratiewerkzaamheden voor RTB uitvoert. 

In 2018 wordt RTB met terugwerkende kracht aangesloten door PMT. RTB meent dat 

gedaagde op de (mogelijke) toepasselijkheid van PMT (pensioen en cao) had moeten 

wijzen. Rechtbank wijst vorderingen af. Verplichtingen uit hoofde van art. 4 Wet Bpf 

2000 rusten op werkgever. Verwerking in loonadministratie kan alleen als werkgever 

zich aanmeldt. NOAB-voorwaarden maken dit niet anders. Verantwoordelijkheid voor 

onderzoek naar verplichte pensioenregeling ligt bij werkgever. Behoort niet tot 

gangbare werkzaamheden van loonadministrateur. Geen bijzondere 

omstandigheden. Gedaagde weliswaar behulpzaam geweest bij invullen 

vragenformulieren van andere pensioenfondsen, maar dat is nog geen 
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werkingssfeeronderzoek. Geen kennisvoorsprong bij gedaagde. Toezeggingen dat er 

geen pensioenverplichting geldt niet gebleken. Geen onrechtmatig handelen. 

Eventuele schending art. 2:362 BW richt zich op RTB. Gedrags- en Beroepsregels 

kwalificeren voorts niet als wettelijke plicht in de zin van art. 6:162 BW.  

 

5. Een naar leeftijd gedifferentieerde werknemerspremie is geen verboden 

leeftijdsonderscheid 

Rb. Gelderland 18 augustus 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:4492 (X/Coffee@Work) 

 

X was in dienst van Coffee@Work en nam deel in een premieregeling bij ASR. Hoogte 

van de premie is een percentage van de pensioengrondslag, welk percentage stijgt 

naarmate men ouder wordt. X meent dat sprake is van verboden leeftijdsonderscheid 

en vordert ingehouden bijdragen als onverschuldigd betaald terug. Niet in geschil is 

dat sprake is van leeftijdsonderscheid, maarde vraag is of deze objectief 

gerechtvaardigd kan worden. Met verwijzing naar Experian-arrest oordeelt 

kantonrechter dat dit het geval is. Leeftijdsafhankelijke bijdrage leidt ertoe dat 

adequaat en betaalbaar pensioen kan worden opgebouwd (legitiem doel). Iedere 

werknemer moet deelnemen en heeft te maken met leeftijdsdifferentiatie in premie, 

dus doel op coherente en systematische wijze nageleefd (passend middel). Geen 

andere oplossing die tot hetzelfde resultaat kan leiden (middel noodzakelijk). Hogere 

premie levert ook hoger pensioen op. Vorderingen X worden afgewezen.  

 

Andere actualiteiten 

 

▪ Minister Koolmees heeft antwoord gegeven op kamervragen over de pensioenen voor 

zelfstandigen (link). De reactie maakt nog eens duidelijk dat 

experimenteerwetgeving vóór 1 januari 2023 niet werkbaar is.  

▪ Per 1 januari 2025 wordt de verplichte deelneming in het Bedrijfstakpensioenfonds 

voor de Rijn- en Binnenvaart beëindigd. De reden is dat de organisatiegraad en het 

draagvlak binnen de bedrijfstak te laag is. Uniek dat om die reden een 

verplichtstelling wordt ingetrokken (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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