
door Bovag aangevoerde argumenten dat de door 
PMT voorgestane premieverdeling nadelig is voor 
Bovag-werkgevers en dat art. 8 Wet Bpf 2000 niet in 
de weg staat aan een separate premieverdeling voor 
de sector MvT.
3.5.2  Art. 105 lid 2 Pw bepaalt dat de personen 
die het beleid van een pen sioen fonds bepalen of 
mede bepalen, zich bij de vervulling van hun taak 
richten naar de belangen van de bij het pen sioen-
fonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, 
andere aanspraakgerechtigden, de pen sioen ge rech-
tig den en de werkgever en ervoor zorgen dat dezen 
zich door hen op evenwichtige wijze vertegenwoor-
digd kunnen voelen.
3.5.3  De norm van evenwichtige belangenbehar-
tiging die voortvloeit uit art. 105 lid 2 Pw, geldt ook 
bij de vaststelling van de verdeling van de pen sioen-
pre mie tussen werkgevers en werknemers in het 
geval de bevoegdheid tot die vaststelling toekomt 
aan het bestuur van een be drijfs tak pen sioen fonds.

Het oordeel van het hof dat het beroep van 
Bovag op art. 105 lid 2 Pw niet slaagt, is niet onbe-
grijpelijk. De enkele om stan dig heid dat PMT heeft 
geweigerd aan de wensen van Bovag tegemoet te 
komen, welke tegemoetkoming ten koste zou gaan 
van de solidariteit binnen de bedrijfstak, is onvol-
doende om aan te nemen dat Bovag zich niet op 
evenwichtige wijze vertegenwoordigd heeft kun-
nen voelen door PMT. Dat de door PMT voorgestane 
premieverdeling nadelig was voor de Bovag-werk-
gevers, behoefde het hof niet tot een ander oordeel 
te leiden.Aan het stelsel van de Wet Bpf 2000 is im-
mers inherent dat een premieverdeling, ook bij een 
evenwichtige belangenbehartiging, voor de ene 
groep werkgevers, mede in het licht van de overige 
arbeidsvoorwaarden die die groep is overeengeko-
men, nadeliger gevolgen kan hebben dan voor de 
andere groep werkgevers. De verplichtstelling van 
deelneming in een be drijfs tak pen sioen fonds voor 
een of meer bepaalde groepen van personen die in 
een bedrijfstak werkzaam zijn, stoelt immers op de 
solidariteit binnen die bedrijfstak. Dat de door PMT 
in het kader van de premieverdeling gehanteerde 
percentages op zichzelf onevenwichtig zouden zijn, 
is niet aangevoerd.
3.6 De overige klachten van het middel kun-
nen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien 
art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu die 
klachten niet nopen tot beantwoording van rechts-
vragen in het belang van de rechts een heid of de 
rechtsontwikkeling.

4 Beslissing
De Hoge Raad:

verwerpt het beroep;
veroordeelt Bovag in de kosten van het geding in 

cassatie, tot op deze uitspraak aan de zijde van PMT 
begroot op € 856,34 aan verschotten en € 2.200 
voor salaris.

Noot

1. Contractsvrijheid verdwijnt nadat de ver-
plichtstelling verschijnt. Dat lijkt de kern van dit 
Bovag-arrest van de Hoge Raad (JAR 2018/90). Werk-
geversvereniging Bovag blijft gebonden aan de door 
het verplichtgestelde be drijfs tak pen sioen fonds 
PMT vastgestelde hoogte van de werknemerspre-
mie. De hoogte van die premie was afgestemd met 
de Vakraad (sociale partners). Ook nadat Bovag de 
Vakraad had verlaten en een eigen cao had gesloten 
met een andere premieverdeling bleef zij gebonden 
aan de PMT-premiehoogte. 
2. In deze noot besteed ik aandacht aan de 
knellende bevoegdheidsverdeling tussen sociale 
partners en pen sioen uit voer ders. Is het pen sioen-
fonds bevoegd om de inhoud van het pen sioen re-
gle ment te bepalen of komt die bevoegdheid toe 
aan sociale partners? De uitkomst kan grote (fi nan-
cië le) gevolgen hebben voor de werkgever, werkne-
mers en pen sioen uit voer ders. 
3. Waar ging het om in deze zaak? De be-
drijfstak metaal en techniek heeft een specifiek ar-
beidsvoorwaardensysteem voor verschillende sec-
toren. Bovag is een werkgeversorganisatie binnen 
de sector motorvoertuigen- en tweewielerbedrijf. 
De par tij en die de cao’s sluiten (sociale partners) 
overlegden in de Vakraad. Dat deden zij ook over de 
arbeidsvoorwaarde pen sioen. 
4. Bovag verlaat de Vakraad in 2010. In 2014 
wijzigt PMT op initiatief van de Vakraad de premie-
verdeling. De maximale werknemerspremie is min-
der dan 50%. Bovag heeft met werk ne mers or ga ni sa-
ties een eigen cao gesloten. Daarin staat een 
maximale werknemerspremie van 50%. PMT vor-
dert een verklaring voor recht dat het bevoegd is die 
premiebesluiten te nemen en dat Bovag verplicht is 
die premiebesluiten na te leven.
5. Verplichtstelling van pen sioen in de be-
drijfstak gebeurt op verzoek van een belangrijke 
meerderheid van sociale partners in die bedrijfstak 
(zie art. 2 Wet Bpf 2000). De Hoge Raad oordeelt dat 
na de verplichtstelling de onderhandelings- en con-
tracteerruimte voor in di vi du ele werkgevers(organi-
saties) aanzienlijk is beperkt (r.o. 3.3.8). Dat vloeit 
voort uit de wet en het stelsel van verplichtstelling. 
6. Het pen sioen fondsbestuur ontleent aan de 
statuten en reglementen de bevoegdheid om door 
besluiten nadere invulling te geven aan het pen-
sioenreglement (en daarmee de inhoud van de pen-
sioen re ge ling) en aan het uitvoeringsreglement. 
Bovag had geen ruimte meer om een andere pre-
mieverdeling overeen te komen (r.o. 3.3.9). Art. 4 
wet Bpf verplicht werkgevers immers tot naleving 
van de statuten, reglementen en daarop gebaseerde 
besluiten van het pen sioen fonds. 
7. PMT han del de volgens de Hoge Raad even-
min in strijd met de in art. 105 PW neergelegde 
norm van evenwichtige belangenafweging. De 
wens van Bovag om in afwijking van het uitvoe-
ringsreglement een hogere werknemersbijdrage te 
kunnen vragen zou ten koste gaan van de solidari-
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teit in de bedrijfstak. Niet aangevoerd was dat de 
door PMT gehanteerde premieverdeling oneven-
wichtig zou zijn (r.o. 3.5.3).
8. Uitgangspunt van de (pen sioen)wet is dat 
het primaat voor de inhoud van de pen sioenover-
een komst ligt bij sociale partners (zie Kamerstukken 
II 2005/06, 30413, 24, p. 13). Het Bovag-arrest maakt 
duidelijk dat het pen sioen fondsbestuur na een ver-
plichtstelling aan de statuten en reglementen de be-
voegdheid kan ontlenen om de inhoud van de pen-
sioen re ge ling te wijzigen.
9. Wat dat betreft past de uitspraak in het 
Delta Lloyd-arrest (HR 8 november 2013, JAR 
2013/300). Daarin liet de Hoge Raad het oordeel in 
stand dat het on der ne mings pen sioen fonds (statutair) 
bevoegd was om de onvoorwaardelijke in dexa tie te 
wijzigen. Dat was geen eenzijdige wijziging door de 
werkgever. Daarom hoefde het pen sioen fonds geen 
zwaarwichtig belang aan te tonen voor die wijziging 
(vergelijk art. 7:613 BW). Net als in het Bovag-arrest 
kan de pen sioen uit voer der ondanks het primaat van 
sociale partners statutair/reglementair bevoegd zijn 
om zelfstandig besluiten te nemen over de inhoud 
van de pen sioenover een komst. 
10. In het Bovag-arrest was er (1) statutaire be-
voegdheid en (2) goedkeuring van de vakraad met 
de premieverdelingsregels. PMT kon dus stellen dat 
het de over een komst van sociale partners uitvoerde. 
Bovag was daaraan ook gebonden nadat zij de Vak-
raad had verlaten. 
11. Betekent dit arrest inderdaad dat de con-
tractsvrijheid verdwijnt nadat de verplichtstelling 
verschijnt? Niet per se. Het pen sioen fonds is een 
stichting (art. 1 PW). Het stichtingenrecht staat toe 
dat bestuursbesluiten zijn onderworpen aan de 
goedkeuring of instructie van derden (art. 2:291 
BW, Asser-Rensen 2-III, 2017/334). Stel dat sociale 
partners willen voorkomen dat het pen sioen fonds 
aan de statuten de bevoegdheid ontleent om zelf-
standig de inhoud van het pen sioenreglement te 
wijzigen. Dat kan door in de statuten van het pen-
sioen fonds de bevoegdheid van het bestuur om de 
inhoud van het pen sioenreglement of het uitvoe-
ringsreglement te onderwerpen aan goedkeuring 
van sociale partners (althans een bezwaar- of veto-
recht op te nemen). 
12. De Pen sioen wet verplicht werkgever en 
pen sioen uit voer der om in de uit voe rings over een-
komst een regeling op te nemen voor de procedure 
die geldt bij wijziging van het pen sioenreglement 
(art. 25 lid 1 onder e). Bij een verplichtgesteld be-
drijfs tak pen sioen fonds stelt het bestuur een uitvoe-
ringsreglement vast. De Pen sioen wet verplicht een 
pen sioen fonds om in de statuten bepalingen op te 
nemen (art. 111 PW). Een wettelijke verplichting om 
de procedure bij wijziging van reglement op te ne-
men is er niet. Zou zo’n wettelijke verplichting niet 
een manier zijn om sociale partners en pen sioen-
fondsbestuur te dwingen de bevoegdheidsverdeling 
te laten regelen en geschillen te voorkomen?
13. Ik vrees dat sociale partners er in veel ge-
vallen bij de aanvraag van de verplichtstelling niet 

over hebben nagedacht of ze daarmee hun con-
tractsvrijheid over de inhoud van de pen sioen re ge-
ling hebben beperkt c.q. impliciet het bestuur de be-
voegdheid hebben gelaten. Aanpassing van de 
statuten vergt vaak een besluit van het fondsbe-
stuur. Dat bestuur bestaat meestal uit vertegen-
woordigers van werkgevers- en werk ne mers or ga ni-
sa ties en gepensioneerden.
14. In het Bovag-arrest kon PMT er op wijzen 
dat de Vakraad (sociale partners, met uitzondering 
van de uitgetreden Bovag) akkoord was met de pre-
mieverdelingsregels. Die afspraak werd vastgelegd 
in het uitvoeringsreglement. Bovag kon zich niet 
losmaken van de eerder ingeperkte contractsvrij-
heid. Het adagium lijkt: eens gegeven, blijft gegeven. 
Zelfs indien een deel van de sociale partners daar 
niet langer achter staat. 
15. Toch kan de verhouding tussen wettelijke 
nalevingsplicht (art. 4 Wet Bpf 2000) en het primaat 
van sociale partners knellen. Stel dat het bestuur 
van een verplicht be drijfs tak pen sioen fonds de be-
voegdheid aan de statuten meent te ontlenen om de 
inhoud van het pen sioenreglement te wijzigen van 
middelloon naar premieover een komst zonder in-
stemming van sociale partners. Kan het dan volhou-
den dat uit de wet voortvloeit dat werkgevers en 
deelnemers het gewijzigde reglement moeten nale-
ven? Dat staat op gespannen voet met het wettelijk 
uitgangspunt dat sociale partners verantwoordelijk 
zijn voor de inhoud van de pen sioenover een komst. 
16. Sociale partners kunnen aanvoeren dat die 
bevoegdheid niet expliciet is toegekend aan het be-
drijfs tak pen sioen fonds en dat het primaat voor de 
inhoud van de pen sioenover een komst — het mid-
delloonkarakter — volgens wettelijk systeem en 
wetsgeschiedenis ligt bij sociale partners. Voorstel-
baar is dat sociale partners wijzen op het ontbreken 
van die bevoegdheid in pen sioenreglement of uit-
voeringsreglement. Dergelijk handelen van een be-
stuur kan misbruik van (statutaire) bevoegdheid of 
kritische vragen over vernietigbare of nietige beslui-
ten volgens het rechtspersonenrecht meebrengen. 
17. Er rest sociale partners een paardenmiddel. 
Op grond van art. 11 Wet Bpf zijn zij bevoegd om in-
trekking van de verplichtstelling te verzoeken. Is de 
bevoegdheidsverdeling een breekpunt dan kan de 
intrekking vergezeld worden van een nieuwe aan-
vraag waar de statutaire bevoegdheden van het be-
drijfs tak pen sioen fonds om de inhoud van (pen-
sioen)reglementen te wijzigen is gekoppeld aan 
instemming van sociale partners.
18. Wettelijke remedies voor de rommelige 
bevoegdheidsverdeling tussen sociale partners en 
pen sioen uit voer ders na verplichtstelling zijn er niet. 
Vanaf 1 juli 2014 eist art. 102a PW een formele op-
drachtaanvaarding door de pen sioen uit voer der en 
vastlegging van doelstellingen en beleidsuitgangs-
punten. Het voorschrift is meer gericht tot pen-
sioen fond sen en ziet niet expliciet op de bevoegd-
heidsverdeling. 
19. In de literatuur is een lans gebroken voor 
een bedrijfstakuit voe rings over een komst (A.G. van 
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Marwijk Kooy, ‘Bedrijfstakpen sioen re ge lingen en 
onderbrenging, De Pen sioen wet nader beschouwd’, 
TPV 2013/52). Daarin moeten de rechten, verplich-
tingen en bevoegdheden van sociale partners en 
pen sioen uit voer der duidelijk worden vastgelegd. 
Zolang statuten niet zijn verduidelijkt en er geen 
guidance komt van de wetgever, is het wachten op 
de volgende procedure over de bevoegdheidsverde-
ling tussen sociale partners en pen sioen fond sen.

M. Heemskerk
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Hoger beroep; principaal verweer of incidentele 
grief?; zelfstandige processuele positie inciden-
teel beroep.

Het voor het eerst bij memorie van antwoord, 
tevens memorie van grieven in incidenteel appel, 
gedane beroep op verjaring was een verweer in 
het prin ci pa le beroep. Daaraan doet niet af dat 
dat beroep op verjaring mede was opgenomen in 
de toelichting op een incidentele grief. Die ‘grief’ 
strekte immers niet tot wijziging van de beslis-
sing in eerste aanleg, maar slechts tot het voeren 
van verweer tegen een vordering die in eerste 
aanleg niet was toegewezen. Het incidentele be-
roep neemt processueel in beginsel een zelfstan-
dige positie in ten opzichte van het prin ci pa le be-
roep (HR 8 februari 2013, NJ 2014/175). De 
memorie van antwoord in het incidentele beroep 
biedt de geïntimeerde in dat beroep dan ook 
geen gelegenheid om te reageren op in het prin-
ci pa le beroep gevoerde, nieuwe verweren. In het 
prin ci pa le beroep was het pleidooi daarvoor de 
eerste gelegenheid.

ED (eiseres tot cassatie) vordert betaling van Siza (ver-
weerster in cassatie) van meerdere onderhoudstermij-
nen. Siza beroept zich op verjaring. Het hof honoreert 
dit verweer omdat ED daarop niet tijdig heeft gerea-
geerd.

ED heeft bij memorie van grieven in het principaal 
beroep onderhoudstermijnen over 2002 en 2003 ge-
vorderd. Siza heeft bij memorie van antwoord, tevens 
memorie van grieven in incidenteel appel, voor het 
eerst de verjaring van die vordering ingeroepen. Het 
beroep op verjaring was derhalve een verweer in het 

prin ci pa le beroep. Daaraan doet niet af dat dat beroep 
op verjaring mede was opgenomen in de toelichting 
op de negende incidentele grief. Die ‘grief’ strekte im-
mers blijkens de vaststelling van het hof niet tot wijzi-
ging van de beslissing in eerste aanleg, maar slechts 
tot het voeren van verweer tegen een vordering (van 
ED) die in eerste aanleg niet was toegewezen. Het inci-
dentele beroep neemt processueel in beginsel een zelf-
standige positie in ten opzichte van het prin ci pa le be-
roep (HR 8 februari 2013, ECLI:NL:HR:2013:BY6699, NJ 
2014/175, m.nt. H.J. Snijders). De memorie van ant-
woord in het incidentele beroep biedt de geïntimeerde 
in dat beroep dan ook geen gelegenheid om te reage-
ren op in het prin ci pa le beroep gevoerde, nieuwe ver-
weren. Het oordeel van het hof dat ED op het verja-
ringsverweer had kunnen en moeten reageren bij 
memorie van antwoord in het incidentele hoger be-
roep, en dat daarom het voor het eerst bij pleidooi ge-
dane beroep op stuiting van de verjaring niet tijdig 
was, is derhalve onjuist. In het prin ci pa le beroep was 
het pleidooi immers de eerste gelegenheid voor ED om 
op het verjaringsverweer van Siza te reageren. 

Exact Dynamics B.V., te Zevenaar, eiseres tot cassa-
tie, adv.: mr. H.J.W. Alt,
tegen
Stichting Siza, te Arnhem, verweerster in cassatie, 
adv.: mr. J.H.M. van Swaaij, mede toegelicht door mr. 
J.M. Moorman.

Hof (tus sen ar rest):

4. De motivering van de beslissing in hoger 
beroep

4.1.  Het gaat in deze zaak — samengevat — om 
het volgende.
— ED produceert Assistent Robot Manipulators 
(hierna: ARMen), dat zijn apparaten waarmee rol-
stoel gebonden personen met func tio ne le beperkin-
gen aan hun armen, handen en/of vingers, die beper-
kingen geheel of gedeeltelijk kunnen compenseren. 
Siza is een zorgverlenende instelling. Zij heeft ARMen 
verstrekt aan daarvoor geïndiceerde personen (hier-
na: de gebruikers). De productie van die ARMen en 
het onderhoud daarvan werden door ED verzorgd. 
De kosten van aanschaf en onderhoud kwamen ten 
laste van AWBZ- en/of de Ziekenfondsen.
— Met betrekking tot de verkoop en levering van 
ARMen door ED gold tussen par tij en de dis tri bu tie-
over een komst van 29 mei 1997. Deze over een komst 
is weliswaar gesloten door ED en Stichting Exploita-
tie Het Dorp, maar die stichting is per 1 januari 1999 
door fusie opgegaan in (procespartij) Siza. De 
distributieover een komst is geëindigd per 1 juli 
2006 doordat ED de over een komst bij brief van 13 
mei 2005 heeft opgezegd.
— Met betrekking tot het onderhoud gold, in elk ge-
val voor de eerste serie ARMen, het Manuscontract 
(productie 1 bij dagvaarding in eerste aanleg). Dit 
contract is in augustus 1998 gesloten tussen ED en 
Revalidatietechniek Het Dorp B.V., welke vennoot-
schap in januari 1999 eveneens is opgegaan in Siza.
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