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1. Inleiding 

Deze bijdrage bevat een overzicht van belangrijke 
of opvallende uitspraken inzake pensioen die in 
2018 zijn gedaan. Omdat pensioen een arbeidsvoor 
waarde is, heeft het pensioenrecht veel raakvlak 
ken met het arbeidsrecht. Het grote verschil met de 
overige arbeidvoorwaarden is dat afspraken over 
pensioen (de pensioenovereenkomst genoemd) 
op basis van art. 23 lid 1 Pensioenwet bij een pen 
sioenuitvoerder moeten worden ondergebracht. 
Door deze externe onderbrenging ontstaat ook een 
rechtsverhouding tussen de pensioenuitvoerder en 
de werknemer (deelnemer) en in veel gevallen zijn 
of haar partner die wordt vastgelegd in het pensi 
oenreglement. Er is dan sprake van de welbekende 
driehoek van rechtsverhoudingen. 
Net als in vorige jaren' is de pensioenrechtspraak 
in deze kroniek grotendeels onderverdeeld langs 
de zijden van deze driehoek: geschillen tussen de 
werknemer en de werkgever (§2), geschillen tus 
sen de deelnemer en de pensioenuitvoerder (§3) 
en geschillen tussen de werkgever en de pensi 
oenuitvoerder (§4). Buiten de driehoek bespreek 
ik in §5 een procedure tussen de toezichthouder 
(DNB) en pensioenuitvoerders, de uitleg van ver 
plichtstellingsbesluiten (§6), het ontstaan van be 
stuurdersaansprakelijkheid bij het niet betalen 
van pensioenpremies aan een verplicht gesteld be 
drijfstakpensioenfonds (§7), een procedure tussen 
een pensioenfonds en een verantwoordingsorgaan 
(§8) en tot slot een procedure tussen twee pensioen 
uitvoerders in het kader een collectieve waardeo 
verdracht (§9). 

2. De werknemer vs. de werkgever 

Hoewel pensioenregelingen doorgaans collectief 
van aard zijn, is voor de wijziging van een pen 
sioenregeling in beginsel de instemming van de 
werknemer vereist. Stemt de werknemer niet in, 
dan is de vraag of een beroep gedaan kan worden 
op een eenzijdig wijzigingsbeding (art. 19 Pensioen 
wet, inhoudelijk gelijk aan art. 7:613 BW) of langs 
de route van art. 7:611 BW (goed werkgever/werk- 
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2. Zie mr. B. Degelink in TAO 2017/4. 

nemerschap) en de welbekende arresten Van der 
Lely-Taxi Hofman' en Stoof/Mammoet.' 
Rechtbank Midden-Nederland oordeelde op 10 ja 
nuari 20185 dat voor de geleidelijke introductie van 
een werknemerspremie (van 0% naar 3.5% in 7 jaar) 
geen zwaarwegend belang aanwezig was. Dit on 
danks dat een andere groep werknemers minder 
ging betalen (van 10 naar 7%) en de ondernemings 
raad plus een deel van de bonden akkoord waren 
gegaan. 
Over een soortgelijke zaak oordeelde hof Den Bosch 
op 20 februari 2018.6 Hier werd voor een groep 
werknemers met een premievrij pensioen eenzijdig 
een eigen bijdrage ingevoerd waarbij onder andere 
werd aangevoerd dat de bedrijfsresultaten sterk on 
der druk waren komen te staan, dat de pensioenre 
geling zeer kostbaar zou zijn en dat het doorvoeren 
van de nieuwe premieverdeling noodzakelijk zou 
zijn om de continuïteit van de onderneming te kun 
nen waarborgen. Het hof vond dat de aangehaalde 
redenen op zich geen rechtvaardiging bieden voor 
een wijziging van de premielastverdeling. Niet was 
aangetoond dat de verlangde kostenbeheersing 
slechts kan worden bereikt door een andere pre 
mielastverdeling. 
Het arrest van hof Arnhem-Leeuwarden van 17 
juli 20187 betrof een casus van een (pensioen)por 
tefeuilleoverdracht van de ene verzekeraar naar 
een andere met instemming van DNB. Appellant 
die in dienst was van de overdragende verzekeraar, 
beklaagde zich over de slechtere toeslagbepaling bij 
de overnemende verzekeraar en stelde dat de toe 
slagregeling niet rechtsgeldig zou zijn gewijzigd. 
In hoger beroep ging het onder andere om de vraag 
of sprake was van voldoende zwaarwegend belang 
van de werkgever. Het hof oordeelde dat de instem 
ming van DNB onverlet laat dat een wijziging ge 
toetst moet worden aan art. 19 Pensioenwet. Met 
andere woorden, of het belang van de ex-werkge 
ver zodanig zwaarwichtig is dat het belang van de 
ex-werknemer daarvoor moet wijken. Volgens het 
hof had de ex-werkgever dat onvoldoende inzich- 
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telijk gemaakt. Dit lijkt mij een billijke uitkomst, 
art. 3:112 e.v. Wft is bedoeld om de toezichthouder 
een middel in handen te geven om overname van 
pensioenverplichtingen tegen te gaan, bijvoorbeeld 
als de solvabiliteit in het gedrang komt. Het staat 
los van de arbeidsvoorwaardelijke kant. Daarvoor 
blijft bij een eenzijdige wijziging de toets van art. 19 
Pensioenwet gelden. 
De voorgaande drie uitspraken tonen aan dat de 
eenzijdige wijziging van een pensioenregeling een 
stevige onderbouwing vergt, waaronder bewijs dat 
de gewenste doelen niet op andere wijze konden 
worden gerealiseerd. 
Een terugkerende bron van geschillen betreft de 
verlening van toeslagen (ook wel indexatie ge 
noemd), of beter gezegd het uitblijven ervan. Uit 
de procedure voor hof Den Bosch van 8 mei 20188 

blijkt weer hoe belangrijk het is om afspraken zorg 
vuldig vast te leggen. In deze zaak ging het om een 
oud-werknemer die met zijn werkgever had afge 
sproken dat hij in een pensioenregeling zou deel 
nemen die inhoudelijk overeen zou komen met die 
van Pensioenfonds Metaal & Techniek (PMT). De 
pensioenregeling waarin de werknemer deelnam 
kende een basisregeling tot een bepaald salaris en 
een aanvullende pensioenregeling voor het salaris 
daarboven. Omdat het aanvullend pensioen niet 
op dezelfde wijze als het basispensioen werd geïn 
dexeerd, vorderde de werknemer schadevergoe 
ding. Het hof oordeelde niet onbegrijpelijk dat uit 
het samenstel van arbeidsovereenkomst, toelich 
ting en pensioenreglement de werknemer er niet 
op had kunnen vertrouwen dat ook zijn aanvul 
lende pensioen in lijn met de toeslagen bij PMT zou 
worden verhoogd. In dit geval was niet duidelijk 
vastgelegd dat ook de pensioenaanspraken uit de 
aanvullende pensioenregeling in gelijke mate zou 
den worden geïndexeerd als de basisregeling. 
Een interessante vraag is of een deelnemer zich 
naast het pensioenreglement ook kan beroepen 
op de uitvoeringsovereenkomst (de overeenkomst 
tussen werkgever en pensioenuitvoerder). Een der 
gelijk beroep is mogelijk als sprake is van een der 
denbeding in de zin van art. 6:253 BW.9 Deze vraag 
kwam aan de orde in een procedure voor de recht 
bank Oost-Brabant met vonnis van 13 september 
2018'0 tussen Mebin en een groep oud-werknemers. 
Eisers vorderden nakoming van de in de uitvoe 
ringsovereenkomst omschreven verplichting tot 
het aanzuiveren van de reserves in het Pensioen 
fonds Enci. De eisers stelden krachtens een derden 
beding partij te zijn bij de inmiddels geëxpireerde 
uitvoeringsovereenkomst met Pensioenfonds Enci 
bij welk fonds Mebin tot 1 januari 2015 de pensi 
oenregeling had ondergebracht. De arbeidsover- 

8. Hof Den Bosch 8 mei 2018, ECLI:NL:GHSHE:2018:198. 
9. Zie uitgebreid J.P.H. Zwemmer en T. Huijg, 'Het der 

denbeding en driehoeksrelaties in het arbeids- en 
pensioenrecht: (weder)tewerkstelling en de uitvoe 
ringsovereenkomst', TAO 2018, nr. 3. 

10. Rb. Oost-Brabant 13 september 2018, ECLI:NL:RBOBR: 
2018:4438. 

eenkomst en de aanvullende arbeidsvoorwaarden 
bevatten geen bepalingen over de inhoud van de 
pensioenregeling. Wel werd voor de inhoud van 
de pensioenregeling van Pensioenfonds Enci ver 
wezen naar de statuten en het reglement van dat 
fonds. De kantonrechter oordeelde daarom dat 
de in de uitvoeringsovereenkomst neergelegde 
bijstortingsverplichting op zich niet kwalificeert 
als derdenbeding. Daartoe is voor de kantonrechter 
redengevend dat de pensioenuitvoerder een bijstor 
tingsverplichting in eerste instantie ten behoeve 
van zijn eigen vermogen bedingt. Het is dus niet op 
de individuele deelnemer gericht maar op het col 
lectief. Het belang voor de deelnemer is op zichzelf 
onvoldoende om een zelfstandig vorderingsrecht 
voor de deelnemer, en daarmee een derdenbeding 
ten laste van de werkgever, aan te nemen. 

3. De deelnemers vs. de 
pensioenuitvoerder 

De uitspraak van rechtbank Midden-Nederland 
van 24 januari 201811 ziet op de vraag of een door 
Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) verleende 
vrijstelling aan de oud-werkgever van eiser van de 
verplichte deelneming in PFZW rechtmatig was 
verleend. De kantonrechter oordeelde volgens de 
vaste lijn in de rechtspraak dat de vrijstellingsbe 
slissing een besluit is in de zin van de Awb waar 
tegen bezwaar en beroep open stond. Eiseres had 
weliswaar bezwaar gemaakt bij de commissie van 
bezwaar van PFZW, dat wegens termijnoverschrij 
ding niet-ontvankelijk werd verklaard. Daarna 
werd beroep ingesteld bij de bestuursrechter van 
de rechtbank Rotterdam op welk beroep ten tijde 
van dit vonnis nog niet was beslist. PFZW beriep 
zich op de formele rechtskracht van haar besluit 
tot vrijstelling. De kantonrechter overwoog dat 
wanneer tegen een bestuursrechtelijk besluit een 
met voldoende waarborgen omklede bestuursrech 
telijke rechtsgang heeft opengestaan de burgerlijke 
rechter ervan uit dient te gaan dat dat besluit zowel 
wat haar wijze van totstandkoming als wat haar 
inhoud betreft in overeenstemming is met de des 
betreffende wettelijke voorschriften en algemene 
rechtsbeginselen. 
De rechtbank Limburg oordeelde bij vonnis van 21 
februari 201812 over de vraag of het ABP een deelne 
mer voldoende had geïnformeerd over de gevolgen 
van het einde van deelneming voor het partnerpen 
sioen. Deze procedure was gestart door de man van 
een overleden deelneemster. Zoals bij veel pensi 
oenuitvoerders vervalt bij het ABP het verzekerde 
partnerpensioen na einde deelneming, een gevolg 
waar weinigen rekening mee houden met alle ge 
volgen van dien. Wel bestaat vaak de keuze een 
deel van het verzekerde ouderdomspensioen in te 

11. Rb. Midden-Nederland van 24 januari 2018, ECLI:NL: 
RBMNE:2018:263. 

12. Rb. Limburg 21 februari 2018, ECLI:NL:RBLIM:2018: 
1638. 
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ruilen om alsnog een partnerpensioen te verzeke 
ren, zo ook in deze zaak. Deze procedure is vooral 
interessant vanwege de toepassing van de zgn. ge 
nuanceerde ontvangsttheorie. 
Bij de vraag of de informatie over deze keuzemo 
gelijkheid de overleden deelneemster had bereikt, 
verwees de kantonrechter naar art. 3:37 lid 3 BW. 
Daarin staat dat een tot een bepaalde persoon ge 
richte verklaring, om haar werking te hebben, 
die persoon moet hebben bereikt. Daarbij rust de 
bewijslast op het ABP. De kantonrechter verwees 
daarbij naar eerdere uitspraken. Zo werd door de 
Hoge Raad bij arrest van 14 juni 201613 bepaald dat 
een redelijke uitleg van art. 3:37 lid 3 BW op de be 
hoeften van de praktijk moet worden afgestemd, 
waarbij in beginsel moet worden aangenomen 
dat een schriftelijke mededeling de geadresseerde 
heeft bereikt indien de verzender feiten en omstan 
digheden stelt en zo nodig bewijst waaruit volgt 
dat de verklaring door hem is verzonden naar een 
recent adres waarvan hij redelijkerwijs mocht aan 
nemen dat de geadresseerde daar kon worden be 
reikt. Door het hof Amsterdam werd bij arrest van 
15 maart 2016" hieraan nader invulling gegeven 
door te eisen dat het pensioenfonds in die zaak con 
creet inzicht moet verschaffen in de wijze waarop 
haar bedrijfsproces ten aanzien van de verzending 
is ingericht en hoe een en ander werd vastgelegd, 
zodat met voldoende mate van zekerheid kan wor 
den aangenomen dat de normale procedure ook in 
de relevante periode is gevolgd. De kantonrechter 
oordeelde dat op grond van deze genuanceerde 
ontvangsttheorie moet worden aangenomen dat 
de mededelingen correct zijn verzonden en door de 
vrouw zijn ontvangen. Dat lijkt mij in dit bijzondere 
geval een juiste uitkomst. 
Van belang is op te merken dat de genuanceerde 
ontvangsttheorie geen joker is die makkelijk inge 
zet kan worden als de ontvangst van een bepaalde 
mededeling door een rechthebbende wordt betwist. 
Deze theorie vereist dat de bedrijfsprocessen bin 
nen een pensioenuitvoerder zeer goed zijn gedocu 
menteerd en daar aantoonbaar naar is gehandeld. 
Hof Amsterdam oordeelde bij arrest van 10 april 
2018'5 over de vraag of een pensioengerechtigde 
mocht vertrouwen op mededelingen op de website 
en een medewerker van Bedrijfstakpensioenfonds 
Bouwnijverheid dat zijn pensioen zou afwijken 
van het pensioen waarop hij reglementair recht 
had. Het hof was van mening dat er geen gerecht 
vaardigd vertrouwen was gewekt dat betrokkene 
in het geval van arbeidsongeschiktheid een hoger 
invaliditeitspensioen zou krijgen. Dat vertrouwen 
kon volgens het hof niet zijn opgewekt door de web 
site van het fonds waar in algemene bewoordingen 
werd gesproken over de hoogte van het invaliditeit 
spensioen. De stelling dat appellant door iemand 

13. HR 14 juni 2016, ECLl:NL:HR:2013:B24104. 
14. Hof Amsterdam 15 maart 2016, ECLl:NL:GHAMS:2016: 

975. 
15. Hof Amsterdam 10 april 2018, ECLl:NL:GHAMS:2018: 

1254. 

van of namens het bedrijfstakpensioenfonds thuis 
was bezocht, en dat hem bij die gelegenheid een 
concrete toezegging zou zijn gedaan, werd als on 
voldoende onderbouwd van de hand gewezen (be 
trokkene kon tijdens het pleidooi de naam van de 
bezoeker noch het tijdstip noemen). 
Het arrest van hof Amsterdam past in de lijn dat het 
pensioenreglement in beginsel bepalend is voor de 
rechten die men aan de deelneming in een pensi 
oenfonds kan ontlenen. Zie in dit opzicht ook hof 
Den Bosch van 19 juni 2018'6 waar het hof oordeelde 
dat aan onjuiste, althans onduidelijke informatie 
geen van het pensioenreglement van een pensioen 
fonds afwijkende pensioenrechten kunnen worden 
ontleend. Natuurlijk is 'het primaat' van het pen 
sioenreglement geen vrijbrief om maar lukraak 
informatie te verstrekken. Maar als algemeen be 
doelde, toegankelijk geschreven informatie op bij 
voorbeeld websites of in brochures te snel zouden 
leiden tot de opwekking van een gerechtvaardigd 
vertrouwen, dan zal de consequentie zijn dat uit 
vrees fouten te maken minder en dus slechter zal 
worden gecommuniceerd. 
Een zaak die voor het betreffende bedrijfstakpen 
sioenfonds minder goed afliep betreft het arrest 
van hof Amsterdam van 8 mei 2018.17 Het onderlig 
gend geschil ging over de bij einde deelneming te 
verstrekken informatie (in pensioenjargon stop 
brief genoemd). In het bijzonder ging het om de in 
formatie over vrijwillige voortzetting die door het 
bedrijfstakpensioenfonds werd gegeven. In de stop 
brief had het bedrijfstakpensioenfonds op de moge 
lijkheid van vrijwillige voortzetting gewezen, maar 
niet dat dit binnen 9 maanden moet zijn aange 
vraagd, een cruciale voorwaarde. Het hof oordeelde 
dat het betreffende fonds die aanvraagtermijn niet 
kan tegenwerpen aan een deelnemer die buiten 
deze termijn een aanvraag deed. Het niet informe 
ren over de aanvraagtermijn is volgens het hof in 
strijd is met de informatieplicht van art. 39 Pensi 
oenwet en ook een schending van de zorgplicht. 
Volgens het hof brengt de informatieverplichting 
mee dat betrokkene moet worden geïnformeerd 
over deze fatale termijn van 9 maanden. 

4. De werkgever(svereniging) vs. de 
pensioenuitvoerder 

Het arrest van de Hoge Raad van 2 maart 201818 

ging over de bevoegdheidsverdeling tussen socia 
le partners en de pensioenuitvoerder, een relatie 
die regelmatig knelt.19 De vraag was hier of Bovag 

16. Hof Den Bosch 19 juni 2018, ECLl:NL:GHSHE:2018: 
2680. 

17. Hof Amsterdam 8 mei 2018, ECLl:NL:GHAMS:2018: 
1784. 

18. HR 2 maart 2018, ECLl:NL:HR:2018:300. 
19. Zie M. Heemskerk en M.W. Minnaard, 'Premie: kos 

tendekkend, feitelijk of budgettair?", PensioenMaga 
zine 2012, 60 en M.W. Minnaard, 'Doelstellingen en 
uitgangspunten bij de opdrachtaanvaarding door 
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gebonden blijft aan de door het verplicht gestelde 
bedrijfstakpensioenfonds PMT vastgestelde hoogte 
van de werknemerspremie. De bedrijfstak metaal 
en techniek heeft een specifiek arbeidsvoorwaar 
densysteem voor verschillende sectoren. De partij 
en die de cao's sluiten (sociale partners) overlegden 
in de Vakraad waar Bovag geen deel meer van uit 
maakte. Bovag is een werkgeversorganisatie bin 
nen de sector motorvoertuigen- en tweewielerbe 
drijf. Bovag had met haar werknemersorganisaties 
een eigen cao afgesloten met een afwijkende hoogte 
van de werknemerspremie. Daarin staat een maxi 
male werknemerspremie van 50%. PMT vorderde 
een verklaring voor recht dat het bevoegd is die 
premiebesluiten te nemen en dat Bovag verplicht is 
die premiebesluiten na te leven. 
Art. 4 Wet verplichte deelneming in een bedrijfs 
takpensioenfonds 2000 ('Bpf 2000') verplicht werk 
gevers tot naleving van de statuten, reglementen 
en daarop gebaseerde besluiten van het pensioen 
fonds. Het pensioenfondsbestuur ontleent volgens 
de Hoge Raad daarom aan de statuten en reglemen 
ten de bevoegdheid om nadere invulling te geven 
aan het pensioenreglement. Bovag had geen ruimte 
meer om bij cao een andere premieverdeling over 
een te komen. Ook nadat Bovag de Vakraad had 
verlaten en een eigen cao had gesloten met een 
andere premieverdeling bleef zij gebonden aan de 
PMT-premiehoogte. PMT handelt volgens de Hoge 
Raad evenmin in strijd met de in art. 105 Pensioen 
wet neergelegde norm van evenwichtige belangen 
afweging. De wens van Bovag om in afwijking van 
het uitvoeringsreglement een hogere werknemers 
bijdrage te kunnen vragen zou ten koste gaan van 
de solidariteit in de bedrijfstak. 
Ik heb moeite met dit arrest omdat hiermee het on 
derscheid tussen inhoud van de arbeidsvoorwaar 
de pensioen en de uitvoering door het bedrijfstak 
pensioenfonds lijkt te worden doorbroken, althans 
verwatert. Het pensioenfonds is gezien het wette 
lijk systeem verantwoordelijk voor de uitvoering 
van wat sociale partners overeenkomen en mag 
daarvoor de koopprijs vaststellen (de pensioenpre 
mie). Maar dat betekent niet dat sociale partners 
van een subsector geen afwijkende hoogte van de 
werknemerspremie mogen overeenkomen, dat 
lijkt mij nu juist een onderwerp dat op de cao-on 
derhandelingstafel thuis hoort. De Hoge Raad be 
sliste echter anders. 

5. Pensioenfonds en toezichthouder 

Procederen tegen een falende toezichthouder is 
geen eenvoudige aangelegenheid. In de bekende 
goudzaak werd de aanwijzing van de Nederland 
sche Bank (DNB) om een belegging in goud te re 
duceren, vernietigd." Desondanks lukte het niet 

pensioenfondsen', TPV 2016/3 en A.G. Van Marwijk 
Kooy, 'Bedrijfstakpensioenregelingen en onderbren 
ging: de Pensioenwet nader beschouwd', TPV 2013/52. 

20. CBb 10 september 2013, ECLl:NL:CBB:2013:104. 

om de schade vergoed te krijgen, omdat het College 
van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) oordeelde 
dat het fonds niet aannemelijk had gemaakt dat het 
schade had geleden als gevolg van de onrechtmati 
ge aanwijzing. 
Een ander voorbeeld is het hierna te bespreken ar 
rest van de Hoge Raad van 9 maart 201821 in een pro 
cedure tussen DNB en het inmiddels in liquidatie 
gegane Pensioenfonds GSFS. Dit fonds werd door 
de werkgever (een vermogensbeheerder) ingezet 
als vehikel voor dividendbelastingstripping, een 
lucratieve maar riskante manier van beleggen. De 
activiteiten van het fonds waren al reden voor het 
opleggen van een aanwijzing door DNB die tever 
geefs werd aangevochten bij het CBb." Deze proce 
dure, die uitmondde in het arrest van 9 maart 2018, 
hangt weer samen met het besluit de inschrijving 
van het fonds in het register pensioenfondsen door 
te halen, omdat het fonds volgens DNB geen pensi 
oenfonds zou zijn in de zin van art. 1 Pensioenwet. 
Nadat de voorzieningenrechter van de rechtbank 
Rotterdam bij uitspraak van 30 mei 2013 het besluit 
schorste, besloot DNB de doorhaling in te trekken. 
Daarmee stond naar vaste jurisprudentie vast dat 
het bestreden besluit als onrechtmatig is aan te 
merken. 
Het resterende procesbelang was of DNB gehouden 
was om ook de schade te vergoeden die zou bestaan 
uit de voordelen die het fonds zou zijn misgelopen 
doordat de praktijk van dividendbelastingstrip 
ping niet heeft kunnen voortzetten. Omdat uit art. 
210 Pensioenwet volgt dat het beheer van het regis 
ter pensioenfondsen tot de taken van DNB behoort, 
staat een door DNB genomen besluit tot doorhaling 
in rechtstreeks en voldoende inhoudelijk verband 
met de uitvoering van de aan DNB opgedragen ta 
ken en verleende bevoegdheden. In dat geval sluit 
art. 1:25d lid 1 Wft, aansprakelijkheid van DNB uit. 
De slotsom (en het slotakkoord in deze serie van 
procedures) is dat de Hoge Raad het cassatieberoep 
van het fonds verwerpt waarmee dit lawyers' para 
dise kon worden gesloten. 

6. Uitleg van verplichtstellingsbesluiten 

In een groot aantal bedrijfstakken is deelneming in 
een bedrijfstakpensioenfonds verplicht gesteld op 
grond van een verplichtstellingsbesluit (art. 2 Wet 
Bpf 2000). In het verplichtstellingsbesluit wordt de 
werkingssfeer beschreven. 
Werkingssfeerbepalingen zijn een bron van ge 
schillen omdat het moeilijk blijkt de steeds veran 
derende (online) wereld in woorden te 'vangen' en 
goed af te bakenen van andere door brancheverva 
ging schuivende sectoren. Een voorbeeld daarvan 
is de uitspraak van rechtbank Midden-Nederland 
van 9 mei 201823 tussen het Bpf Reisbranche en 

21. HR 9 maart 2018, ECLI:NL:HR:2018:309. 
22. CBb 15 november 2016, ECLl:NL:CBB:2016:323. 
23. Rb. Midden-Nederland 9 mei 2018, ECLI:NL:RBMNE: 

2018:2044. 
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twee online-reisagenten (Hotel Booker en Bunga 
low Booker). De discussie zag op het begrip (online) 
reisagent, in de zin van de werkingssfeerbepaling. 
Hotel Booker en Bungalow Booker stelden dat zij 
niet actief zijn in de reisbranche en dat zij ook niet 
bemiddelen bij de totstandkoming van overeen 
komsten tot het reizen. Maar volgens het hof zou 
sprake zijn van aanbieders die een zodanig actie 
ve rol impliceren, dat voldaan is aan het begrip 
bemiddelen. Overigens oordeelde de rechtbank 
Amsterdam in 2016 dat het bekende Booking.com 
niet valt niet onder hetzelfde Bpf omdat geen spra 
ke zou zijn van bemiddeling, een uitspraak die veel 
opzien baarde. Een ander voorbeeld is het arrest 
van hof Arnhem-Leeuwarden van 5 juni 201824 over 
de uitleg van het verplichtstellingsbesluit van het 
Bedrijfstakpensioenfonds Bakkersbedrijf in een 
geschil met een franchisenemer van een bakkers 
keten meer verwantschap voelde met de horeca (de 
vestigingen hadden zitgelegenheid om de gekochte 
producten ter plekke met bijvoorbeeld een kop kof 
fie te consumeren). Het draaide om de vraag of een 
ter plekke belegd broodje een bakkersproduct is of 
niet. Naar het oordeel van het hof was daarvan in 
beginsel sprake. 

7. Bestuurdersaansprakelijkheid 

Een algemeen uitgangspunt is dat bestuurders van 
een rechtspersoon niet aansprakelijk zijn voor de 
schulden van de rechtspersoon waaraan zij ver 
bonden zijn. Dit uitgangspunt wordt onder meer 
doorbroken voor premieschulden aan een ver 
plicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds met het 
doel misbruik te bestrijden. Daarom kent de Wet 
Bpf 2000 een aantal bepalingen dat van invloed 
kan zijn op het wel of niet aansprakelijk zijn van 
bestuurders bij het niet betalen van pensioenpre 
mies. De belangrijkste verplichting staat in art. 23 
lid 2 Wet Bpf 2000 en luidt kort samengevat dat 
het lichaam onverwijld nadat gebleken is, dat het 
niet tot betaling in staat is, daarvan mededeling 
doet aan het bedrijfstakpensioenfonds en, indien 
het bedrijfstakpensioenfonds dit verlangt, nadere 
inlichtingen verstrekt en stukken overlegt. De ei 
sen aan de melding staan beschreven in art. 2 van 
het Besluit meldingsregeling Wet Bpf 2000. De ratio 
van de melding is dat een bedrijfstakpensioenfonds 
spoedig bekend raakt met betalingsproblemen zo 
dat het zich kan beraden op de opstelling dat het ten 
aanzien van het lichaam zal voeren. 
De procedure voor de Rechtbank Noord-Holland 
met vonnis van 14 februari 201825 zag op de gevol 
gen van het niet betalen van pensioenpremies aan 
een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds. 
De vraag in deze procedure is of een melding beta 
lingsonmacht ook betrekking heeft op toekomstige 

24. Hof Arnhem-Leeuwarden 5 juni 2018, ECLI:NL: 
GHARL:2018:5130. 

25. Rb. Noord-Holland 14 februari 2018, ECLl:NL:RBNHO: 
2018:1426. 

premies. De rechtbank oordeelde dat een geldige 
melding ook kan worden aangemerkt als een geldi 
ge melding voor de toekomstige termijnen. Zolang 
nog sprake is van een betalingsachterstand behoeft 
niet opnieuw een zodanige melding te worden ge 
daan, tenzij het Pensioenfonds de betalingsplichti 
ge na ontvangst van een betaling schriftelijk doet 
weten de betalingsonmacht niet langer aanwezig te 
achten. Het oordeel is in lijn met een arrest van 24 
november 2017 van de Hoge Raad.26 

8. Geschillen tussen pensioenfonds en 
verantwoordingsorgaan 

In een procedure voor de Ondernemingskamer 
(OK) van hof Amsterdam met vonnis van 6 februari 
2018 kwam de rolverdeling tussen bestuur en het 
verantwoordingsorgaan (VO) aan de orde.'7 Het VO 
van Pensioenfonds Tandtechniek verzocht de OK 
een enquête te gelasten naar het beleid en de gang 
van zaken van het pensioenfonds. Tevens verzocht 
het VO tot het treffen van onmiddellijke voorzie 
ningen voor de duur van het geding waarbij het 
voltallige bestuur van het fonds van zijn taak zou 
worden ontheven met aanstelling van een bewind 
voerder. 
Het VO kreeg een ferme tik op de vingers van de 
OK. De OK was van oordeel dat het betreffende VO 
zijn rol ten opzichte van het bestuur en de raad van 
toezicht miskent en zijn taken en bevoegdheden op 
grond van de wet, de statuten en het reglement van 
het verantwoordingorgaan te ruim opvat. Als voor 
beeld noemde de OK onder andere dat het verant 
woordingsorgaan zich beklaagde over het feit dat 
het bestuur met DNB correspondeerde zonder het 
verantwoordingsorgaan daarin te kennen. De OK 
maakte duidelijk dat het de bedoeling van de wet 
gever is dat het verantwoordingsorgaan (mede)zeg 
genschap heeft en niet de rol van (mede)beleidsbe 
paler heeft. Als pijnlijke uitsmijter overwoog de OK 
dat het gebrekkige functioneren van het VO en de 
verstoorde verhouding met het bestuur en de raad 
van toezicht in overwegende mate te wijten aan de 
opstelling van het VO zelf. 

9. Pensioenuitvoerder vs. 
pensioenuitvoerders 

De consolidatie van pensioenfondsen heeft zich 
de laatste jaren verder doorgezet. Een gevolg van 
strengere regelgeving, steeds hoger wordende 
deskundigheidseisen aan bestuurders en bewust 
beleid van DNB om het aantal pensioenfondsen te 
beperken. Dit heeft geleid tot een groot aantal fu 
sies van pensioenfondsen en tot collectieve waar 
deoverdrachten naar verzekeraars. Bij een collec 
tieve waardeoverdracht neemt de ontvangende 

26. HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:3019. 
27. Hof Amsterdam 6 februari 2018, ECLI:NL:GHAMS: 

2018:378. 
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pensioenuitvoerder de pensioenverplichtingen 
over van de overdragende pensioenuitvoerder te 
gen betaling van een koopsom. DNB staat collec 
tieve waardeoverdrachten toe mits - kort samen 
gevat - het collectief van zowel het overdragende 
als het ontvangende fonds niet worden geschaad 
door de overdracht. Dit geldt ook bij collectieve 
waardeoverdrachten naar verzekeraars. Partijen 
sluiten dan een overeenkomst tot collectieve waar 
deoverdracht. Dergelijke overeenkomsten zijn vrij 
technisch van aard omdat onder andere afspraken 
moeten worden gemaakt over de te hanteren actu 
ariële uitgangspunten bij de overgang naar de over 
nemende pensioenuitvoerder. Hiervoor bestaat 
geen strak wettelijk kader. 
In een geschil voor de Rechtbank Midden-Neder 
land, vonnis van 27 juni 2018,28 ging het om een 
overdracht vanuit een ondernemings-pensioen 
fonds in liquidatie naar een verzekeraar.29 Het ge 
schil draaide vooral om de uitgangspunten die de 
verzekeraar had gebruikt bij het berekenen van de 
koopsom. De rechtbank oordeelde dat niet kan wor 
den geconcludeerd dat de verzekeraar de koopsom 
onjuist en/of in strijd met de overeenkomst tussen 
partijen had berekend. De rechtbank baseerde haar 
oordeel op de overeengekomen bepalingen, welke 
te casuïstisch van aard zijn om hier te bespreken. 
Van belang is wel op te merken dat de rechtbank 
haar oordeel baseerde op art. 6:89 BW waarin 
wordt bepaald dat een schuldenaar op een gebrek 
in de prestatie geen beroep meer kan doen, indien 
hij niet binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek 
heeft ontdekt of redelijkerwijze had moeten ont 
dekken, bij de schuldenaar ter zake heeft geprotes 
teerd. Dat het klachtrecht is verzaakt wordt vaak 
gesteld, maar zelden aangenomen. 

10. Tot slot 

Ook het jaar 2018 heeft weer voor veel interessan 
te uitspraken gezorgd op het gebied van pensioen 
recht. Het jaar 2019 zal daar, gezien een aantal ver 
wachte ontwikkelingen, niet voor onderdoen. Ik 
denk daarbij met name aan de dreiging van korting 
op pensioenen die veel rechthebbenden boven het 
hoofd hangt en de consolidatie van pensioenfond 
sen die verder doorzet. 
Ook zal de sterke groei van zogenaamde beschik 
bare premieregelingen, waarbij de risico's naar de 
deelnemer zijn verschoven, voor geschillen zor 
gen. Bij de huidige extreem lage marktrente zul 
len werknemers die nu met pensioen gaan in een 
dergelijke type regeling zich geconfronteerd zien 
met een teleurstellend laag pensioen. Velen zullen 
de spreekwoordelijke schoenendoos openen met al 
dan niet opengemaakte pensioenbrieven om te be 
zien wat precies is toegezegd. 

28. Rb. Midden-Nederland 27 juni 2018, ECLl:NL:RBMNE: 
2018:2984. 

29. Voor de goede orde: de auteur van deze kroniek was 
als advocaat betrokken in deze procedure. 
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