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Rechtspraak, regelgeving en andere actualiteiten  

 

Uitgave nr. 12  - september 2021 

 

Recente pensioenrechtspraak 

 

1. Fusiebesluit Optas Pensioenen N.V. en AEGON Levensverzekering N.V. 

rechtsgeldig 

Rb. Den Haag 29 september 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:10377 (Eisers/Optas Pensioenen) 

 

Eisers hebben pensioenrechten opgebouwd bij Optas Pensioenen N.V. (Optas). Optas 

voerde de pensioenregeling uit voor kantoorpersoneel dat niet onder de 

verplichtstelling viel van het vroegere Pensioenfonds voor de Vervoer- en 

Havenbedrijven. Eind 2018 nemen Optas en AEGON een besluit tot fusie, waarbij 

Optas zal verdwijnen. Eisers komen tegen deze fusie op. Zij betogen dat AEGON door 

de fusie onrechtmatig 2,5 miljard toe-eigent, welk bedrag o.a. bestemd moet zijn 

voor onvoorwaardelijke toeslagverlening. Zij stellen dat het fusiebesluit 

nietig/vernietigbaar is. Rechtbank wijst vorderingen af. Of recht bestaat op 

onvoorwaardelijke toeslag moet beoordeeld worden door de kantonrechter. Een 

grond voor vernietiging van de fusie is het niet. Omdat AEGON volledig in 

rechten/verplichtingen Optas treedt, geen sprake van benadeling Optas-

verzekerden. Privaatrechtelijke rechtshandelingen in strijd met Wft, zijn slechts nietig 

of vernietigbaar als de Wft dit bepaalt. Daarvan is geen sprake indien een 

rechtsgeldig instemmingsbesluit van DNB ontbreekt (besluit DNB stond in rechte nog 

niet vast). Fusiebesluit niet vernietigbaar want aan voorschriften voldaan. Beroep op 

2:8 en 2:15 BW gaat niet op, want geldt alleen voor interne verhoudingen binnen 

rechtspersoon. Pensioengerechtigden worden aangemerkt als ‘gewone schuldeiser’ 

en behoren niet tot deze (interne) kring.  

 

2. Pensioenverzekeraar gehouden tot financiering onvoorwaardelijke 

indexatie na geslaagd beroep op art. 20 PW? 

Conclusie A-G 6 augustus 2021, ECLI:NL:PHR:2021:737 (ASR Nederland N.V./Verweerder) 

 

Verweerder is sinds 1987 in dienst van (rechtsvoorgangers van) Allianz. Tot 2001 

nam hij deel in een eindloonregeling ondergebracht bij AMEV en later ASR. In 2013 

is de onvoorwaardelijke indexatie van de oude eindloonaanspraken (tot 2001) 

gewijzigd in een voorwaardelijke op grond van een cao-wijziging. Verweerder is tegen 

die wijziging opgekomen, waarbij hij eerst in hoger beroep (subsidiair) stelde dat een 

onvoorwaardelijke indexatie op grond van art. 20 Pensioenwet niet gewijzigd kan 

worden. Het hof wees zijn vorderingen op die grond toe en veroordeelde Allianz en 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10377&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2021:10377&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:737&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2021:737&showbutton=true&keyword=pensioen
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ASR kort gezegd tot nakoming van de pensioenovereenkomst. ASR stelt cassatie in. 

A-G Van Peursem concludeert dat het hof niet geoordeeld en beslist heeft buiten het 

door verweerder gevorderde. Normaliter kan nakoming vanwege derdenbeding-

karakter van pensioenverzekering ook jegens derde (pensioenuitvoerder als 

promittens) worden gevorderd en moet uitvoerder het met werkgever (stipulator) 

maar zien op te lossen als geen premie is betaald. Hier echter sprake van (naar de 

letter van reglement) niet beëindigd deelnemerschap en voortzetting 

pensioenregeling in gewijzigde vorm. Dan sprake van leemte. Art. 20 PW in 

driepartijenrelatie vooral voor risico werkgever. ASR louter uitvoerder van al 

beëindigde regeling, zodat adagium “geen premie, geen dekking” prevaleert. 

Verweerder heeft al veroordeling van Allianz op zak. Toewijzing veroordeling ASR dan 

in strijd met redelijkheid en billijkheid. Hof lijkt echter overduidelijk bedoeling te 

hebben gehad veroordeling van ASR te beperken tot “meewerken aan uitvoering, ná 

van Allianz te verkrijgen financiering”. Klachten slagen niet bij gebrek aan belang in 

cassatie. Toch concludeert de A-G tot verwijzing omdat het hof het verjaringsberoep 

van ASR niet toereikend heeft verworpen.   

 

3. Afwijzing van verzoek om schorsing executie dwangbevel waartegen geen 

verzet is ingesteld  

Rb. Rotterdam 27 augustus 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:8403 (Eiseres/Bpf Foodservice & 

Groothandel in Levensmiddelen) 

 

Betreft een kort geding zaak. Eiseres houdt zich o.a. bezig met im- en export van 

noten en landbouwproducten. Bpf stelt dat eiseres onder de werkingssfeer valt en 

moet aansluiten vanaf maart 2001. Eiseres levert geen gegevens aan, waarna een 

ambtshalve opgelegde nota van 55k bij dwangbevel wordt ingevorderd (dwangbevel 

1). Eiseres stelt geen verzet in. Later levert eiseres alsnog gegevens aan, waarna 

een veel hogere premie van 110k wordt vastgesteld. Deze wordt wederom bij 

dwangbevel ingevorderd (dwangbevel 2). Daartegen wordt wel verzet ingesteld, 

maar niet inhoudelijk. Eiseres vordert schorsing van de tenuitvoerlegging van 

dwangbevel 1, maar zonder succes. Bij gebreke van verzet is dwangbevel 1 

onherroepelijk geworden. Verwijzing naar Zeester-arrest (HR). Staat geen 

rechtsmiddel meer open, dan schorsing slechts mogelijk bij misbruik van 

executiebevoegdheid. Was voldoende duidelijk dat dwangbevel niet alleen zag op 

2016. Uitzondering dat verzet o.g.v. Wet Bpf 2000 schorsende werking heeft, kan 

niet zover worden opgerekt dat verzet tegen elk later dwangbevel dat ook (direct of 

indirect) grondslag eerdere dwangbevel raakt, het eerdere dwangbevel kan 

aantasten. Zou in strijd zijn met rechtszekerheid en gesloten stelsel rechtsmiddelen. 

Voldoende belang pensioenfonds: aanspraken moeten anders afgewend worden op 

overige deelnemers. Bovendien is pensioenfonds lang coulant geweest. 

Onmogelijkheid tot betaling is gesteld noch gebleken.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:8403&showbutton=true&keyword=pensioenfonds
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2021:8403&showbutton=true&keyword=pensioenfonds
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4. Geen aanspraak op arbeidsongeschiktheidsuitkering; 

arbeidsongeschiktheid ontstaan na einde uitvoeringsovereenkomst 

Hof Arnhem-Leeuwarden 14 september 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8659 (X/Achmea 

Pensioen- en Levensverzekering) 

 

X was van 2012 tot 2014 werkzaam voor Formenta. Sinds 2003 was het pensioen 

ondergebracht bij Achmea. Onderdeel daarvan was een 

arbeidsongeschiktheidsverzekering. Achmea zegt de uitvoeringsovereenkomst op 

tegen 1 januari 2013. Na bemiddeling door Meeùs doet Achmea een 

verlengingsvoorstel voor de duur van één jaar. Namens Formenta heeft X dat voorstel 

op 15 maart 2013 ondertekend teruggestuurd, echter met het verzoek 2 van de 6 

polissen te beëindigen. Achmea gaat daarmee niet akkoord. X raakte iets eerder, op 

13 maart 2013, arbeidsongeschikt. Hij vordert betaling van een 

arbeidsongeschiktheidsuitkering. Hof wijst dit af. Ontvangst van opzeggingsbrief door 

Meeùs (tussenpersoon) geldt ook als ontvangst door Formenta. Geen sprake van 

wilsovereenstemming over verlenging, want Formenta stelde daar voorwaarden aan 

die Achmea niet heeft geaccepteerd. Nu X arbeidsongeschikt is geworden na einde 

uitvoeringsovereenkomst valt hij niet onder uitloopregeling.  

 

5. Is een bedrijfstakpensioenfonds gebonden aan een akkoord tussen een 

onderneming en schuldeisers o.g.v. WHOA? 

Rechtbank Amsterdam 23 augustus 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:4475 

(Verzoekster/Betrokkene) 

 

Verzoekster exploiteert een hotel, dat zwaar getroffen is vanwege COVID-

maatregelen en wenst tot een schuldeisersakkoord te komen op grond van de WHOA 

(Wet homologatie onderhands akkoord). Ter voorkoming van faillissement stemmen 

schuldeisers in met een akkoord, behalve het pensioenfonds. Het pensioenfonds stelt 

dat de premievordering onder de uitzondering van art. 369 lid 4 FW 

(Faillissementswet) valt ('rechten die voortvloeien uit arbeidsovereenkomst'). Het 

hotel betoogt dat gebondenheid van een pensioenfonds aan het akkoord geen 

wijziging in rechten van werknemers meebrengt (uitzondering dus niet van 

toepassing). De rechtbank stelt hierover een prejudiciële vraag aan de Hoge Raad. 

Met name ook nu meer bedrijfstakpensioenfondsen tegen deze discussie aanlopen. 

Wordt vervolgd.  

 

 

 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:8659&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:8659&showbutton=true&keyword=pensioen
https://delissenmartens-my.sharepoint.com/personal/kaldenberg_delissenmartens_nl/Documents/Desktop/Pensioennieuws/Format/Format%20pensioennieuwsbrief.docx
https://delissenmartens-my.sharepoint.com/personal/kaldenberg_delissenmartens_nl/Documents/Desktop/Pensioennieuws/Format/Format%20pensioennieuwsbrief.docx
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6. Vordering tot nakoming pensioenovereenkomst uit 1981 en 

schadevergoeding, is verjaard  

Hof Arnhem-Leeuwarden 31 augustus 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:8343 (X/Marposs Gmbh) 

 

X trad in 1981 in dienst bij Marposs B.V. Er wordt een eindloonregeling toegezegd en 

afgesloten. In 1986 vindt wijziging plaats in een premieregeling bij Centraal Beheer. 

Marposs B.V. staakt de activiteiten in 1999, waarna X in dienst treedt van Marposs 

Gmbh. In 2015 spreekt X Marposs Gmbh aan, op nakoming van de eindloonregeling 

en/of schadevergoeding. X kan Marposs Gmbh niet aanspreken, want toezegging in 

1999 dat pensioenregeling wordt voortgezet betreft voorzetting van de 

premieregeling uit 1986. Vorderingen tot nakoming zijn verjaard (art. 3:307 BW). 

Regeling is in 1986 gewijzigd. X is daarover geïnformeerd. Vanaf dat moment gaat 

verjaringstermijn lopen. Vordering tot schadevergoeding is verjaard o.g.v. 

twintigjarige verjaringstermijn (art. 3:310 BW). Aanvang daarvan niet afhankelijk 

van persoonlijke omstandigheden. Verjaring niet in strijd met redelijkheid en 

billijkheid. Rechtszekerheid prevaleert. X heeft voorts lang gewacht met instellen 

vordering. Ook op basis van UPO’s had hij moeten weten van wijziging en in 1986 

vond individuele waardeoverdracht plaats. Onaannemelijk dat X daar niet van wist. 

Destijds kwalificeerde waardeoverdracht immers als afkoop en was in beginsel 

verboden. Had het hof tot inhoudelijke beoordeling gekomen, dan waren vorderingen 

gestrand op gerechtvaardigd vertrouwen dat X met wijziging 1986 heeft ingestemd.  

 

Andere actualiteiten 

 

▪ Nederland heeft bijna de grootste genderpensioenkloof van de EU, blijkt uit 

onderzoek van Netspar. Gepensioneerde vrouwen ontvangen ruim 40% minder 

pensioen dan mannen. Zie link. 

▪ De verkenning van keuzemogelijkheden bij aanvullend pensioen, waarover minister 

Koolmees in mei dit jaar informeerde (link), is toegevoegd aan de lijst van 

controversiële onderwerpen (link). De behandeling wordt aangehouden tot een nieuw 

kabinet. 

▪ De namen van de pensioencontracten in het nieuwe stelsel zijn door het ministerie 

bevestigd. De namen ‘solidaire premieregeling’ en ‘flexibele premieregeling’ worden 

de officiële namen. Andere toegestane varianten: het ‘solidaire pensioencontract’ en 

het ‘flexibele pensioencontract’. Zie link. 

▪ Prinsjesdag 2021 heeft niet tot verrassingen geleid op pensioenvlak (link). 

▪ Er zijn kamervragen gesteld naar aanleiding van aanhoudende onrust, acties en 

voorgenomen rechtszaken tegen Pensioenfonds ABP. ABP wordt met name verweten 

achter te blijven bij het verduurzamen van de beleggingsportefeuille (link). 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:8343&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2021:8343&showbutton=true&keyword=pensioen
https://www.netspar.nl/publicatie/gelijke-rechten-maar-geen-gelijke-pensioenen-de-genderkloof-in-nederlandse-tweedepijlerpensioenen/
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32043-561.html
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2021Z16590&did=2021D35708
https://pensioenpro.nl/pensioenpro/30048001/contracten-nieuwe-stelsel-worden-omgedoopt
https://www.pensioenfederatie.nl/actueel/nieuws/2021/openbaar/09-september/prinsjesdag-2021-geen-verrassingen-op-pensioenbeleid-uitwerking-van-het-pensioenakkoord-kan-doorgang-vinden
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z15577&did=2021D33467
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▪ Kamerlid Maatoug (Groenlinks) stelt vragen over het rapport ‘Meer aandacht nodig 

voor de verantwoording van kosten door pensioenfondsen’, dat in april 2021 werd 

gepubliceerd door de AFM (link). Zie voor het rapport (link). Pensioenfondsen zouden 

te weinig transparant zijn over de kosten.  

▪ Kamervragen van het lid Van Kent (SP) over het korten van pensioenen (tot circa 

20%) opgebouwd bij Reiswerk Pensioenen, vanwege de overgang naar 

Pensioenfonds PGB (link). De vragen stellen ook aan de orde of de Wet toekomst 

pensioenen wel doorgang zou moeten vinden.  

 

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.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z15571&did=2021D33460
https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2021/april/rapport-kostentransparantie-pensioenfondsen
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z14990&did=2021D32078
mailto:kaldenberg@delissenmartens.nl

