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Werknemer civiel
Ruzie over pensioen. Waar gaat het over?
Er zijn veel geschillen over pensioen. Waarover gaan die
ruzies over pensioen die bij de rechter belanden?
In deze bijdrage bespreek ik het aantal gepubliceerde
uitspraken van januari tot september 2018. Ook
presenteer ik de top vijf van pensioenonderwerpen
waarover wordt geprocedeerd.
Commentaar
Er zijn veel geschillen over pensioen. Na loon is pensioen
vaak de meest kostbare arbeidsvoorwaarde voor
werkgevers. Voor werknemers heeft pensioen na loon
kwantitatief veelal de meeste waarde. Zo bezien is het niet
vreemd dat er geschillen ontstaan over pensioen.
Geschillen gaan meestal over geld. Maar waarover gaan
die geschillen inhoudelijk? Om dat te beoordelen heb ik de
rechterlijke uitspraken over pensioen geturfd van januari
tot september 2018 die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl
Daarbij heb ik oordelen van het College van de Rechten
van de Mens (CRM) over pensioen betrokken. De
uitspraken heb ik gecategoriseerd in 11 categorieën. Die
lijst van onderwerpen ziet er in willekeurige volgorde als
volgt uit:
Wijziging:
Uitleg;
Informatie;
Indexatie;
Medezeggenschap;
Overgang van onderneming;
Waardeoverdracht;
Gelijke behandeling;
Financieel pensioenrecht;
Verplichtstelling;
Scheiding.
Uitspraken over sociale zekerheid (zoals AOW), fiscaliteit of
individuele verzekeringen heb ik niet in het overzicht
betrokken. In totaal zijn er tot september 2018 116
uitspraken gepubliceerd. Dat betekent niet dat er 116
procedures over pensioen zijn. Lang niet alle uitspraken
worden gepubliceerd. Met andere woorden: er zijn veel
meer geschillen over pensioen. Bovendien gaan de
gepubliceerde uitspraken alleen over de geschillen die bij
de rechter (of CRM) belanden. Heel veel geschillen worden
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voor die tijd opgelost. Of partijen zien er van af om te
procederen. De lijst geeft een aardig inzicht in de
gepubliceerde pensioenzaken waarover wordt
geprocedeerd. Door langdurig het aantal uitspraken te
blijven meten en categoriseren, vallen er misschien
conclusies te verbinden aan de cijfers.
Uitleg
Opvallend vind ik dat meer dan een derde van de
geschillen (38%) gaat over de uitleg. Dat kan zijn de uitleg
van pensioenreglementen maar ook de uitleg van een
wettelijke bepaling. Ongeveer 20% van de uitspraken gaat
over pensioen en scheiding. Overigens is het onderwerp
pensioen in veel van die zaken één van de aspecten van de
scheiding. De top 3 wordt gecompleteerd door rechtszaken
over verplichtstelling (16%). Daar gaat het vaak om de
uitleg van de werkingssfeerbepaling. Met andere woorden:
moet een werkgever en een werknemer verplicht
deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds. Rechtszaken
over ongelijke behandeling (6%) en de wijziging van
pensioen (5%) zijn eveneens frequent aanwezig.
Conclusie
In de periode januari 2018 t/m september 2018 zijn er 116
uitspraken over pensioen gepubliceerd. Op basis van de
door mij gemaakte indeling van onderwerpen volgt
hieronder de top 5:
1. Uitleg (38%)
2. Scheiding (21%)
3. Verplichtstelling (16%)
4. Gelijke behandeling (6%)
5. Wijziging (5%)
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