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Schadevergoeding na
onjuiste informatie bij
waardeoverdracht

Commentaar
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genoemd die erop neerkwamen dat er geen reden was om
bezwaar te maken tegen de waardeoverdracht. De brief
meldde bijvoorbeeld dat de overdracht (1) geen financiële
gevolgen voor hem had en (2) dat de pensioenaanspraken op
dezelfde wijze zouden worden voortgezet.

Conclusie
Werknemers of gepensioneerden met pensioenschade door (onvoldoende) informatie, kunnen hun schade soms in rekening
brengen. Vorig jaar liet de Hoge Raad een arrest in stand waarbij een werkgever bij waardeoverdracht van eindloon
naar premieregeling de werknemers onvoldoende had gewaarschuwd voor risico’s. Deze uitspraak onderstreept dat
pensioenuitvoerders bij informatie over waardeoverdracht eveneens risico’s lopen. Bijzonder is dat het pensioenfonds
hier onverplicht informeerde. Daarmee nam het de zorgplicht (en de risico’s) over van werkgever en verzekeraar.
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