
 

 
Ondernemingskamer verplicht AVH om besluit tot collectieve waardeoverdracht in te trekken 
 
Bedrijfstakpensioenfonds voor de agrarische en voedselvoorzieningshandel (AVH) schendt volgens de 
Ondernemingskamer de wettelijke medezeggenschap omdat het advies van het verantwoordingsorgaan 
(VO) niet meer van wezenlijke invloed kon zijn op het genomen besluit tot collectieve waardeoverdracht. 
 
Deze procedure heeft betrekking op het voornemen van AVH tot collectieve waardeoverdracht aan PGB 
dat gevolgd zou worden door liquidatie van het fonds. Bij brief van 11 juni 2020, vroeg AVH aan het VO 
advies over o.a. het voornemen tot collectieve waardeoverdracht. Het VO werd gevraagd uiterlijk 25 juni 
2020 te adviseren. Bij de adviesaanvraag werd een (niet ondertekende) overeenkomst tot collectieve 
waardeoverdracht (CWO-overeenkomst) gevoegd. Op 17 juni 2020, en dus nog voor ontvangst van het 
advies van het VO, werd een deels gewijzigde CWO-overeenkomst door zowel AVH als PGB 
ondertekend. Deze gewijzigde CWO-overeenkomst liet aan het pensioenfonds geen ruimte om 
zelfstandig – dat wil zeggen zonder instemming van PGB – af te zien van de collectieve 
waardeoverdracht indien de inhoud van het door het VO nog uit te brengen advies het fonds daartoe 
aanleiding zou geven.  
 
Art. 115a lid 3 PW bepaalt dat dat het pensioenfonds het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid stelt 
advies uit te brengen over onder andere gehele of gedeeltelijke overdracht van de verplichtingen van 
het pensioenfonds. Art. 115a PW bepaalt dat het advies op een zodanig tijdstip wordt gevraagd dat het 
van wezenlijke invloed kan zijn op het betreffende besluit.  
 
Het VO was van mening dat AVH met het ondertekenen van de overeenkomst van collectieve 
waardeoverdracht met PGB op 17 juni 2020, een definitief besluit had genomen over de collectieve 
waardeoverdracht. Een besluit dat volgens het VO werd genomen zonder voorafgaand advies te vragen 
althans zonder het advies van het VO af te wachten. Door de ondertekening van deze overeenkomst 
zou het pensioenfonds niet kunnen afzien van de collectieve waardeoverdracht waardoor het advies van 
het VO niet meer van wezenlijke invloed zou zijn op het te nemen besluit. AVH stelde daar tegenover 
dat het beroep van het VO prematuur zou zijn en dat het pensioenfonds pas na goedkeuring door de 
raad van toezicht (RvT) èn het geven van groen licht door DNB en SZW definitief zou beslissen over de 
collectieve waardeoverdracht.  
 
De Ondernemingskamer volgde het betoog van AVH niet. Volgens de Ondernemingskamer gaf de 
ondertekende CWO-overeenkomst van 17 juni 2020 het fonds geen ruimte om eigener beweging af te 
zien van de collectieve waardeoverdracht bij een negatief of voorwaardelijk positief advies van het VO. 
Naar het oordeel van de Ondernemingskamer kan achteraf worden vastgesteld dat het advies niet op 
een zodanig tijdstip is gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Dit 
gebrek in het medezeggenschapstraject betekent volgens de Ondernemingskamer dat het fonds bij 
afweging van de betrokken belangen niet in redelijkheid tot zijn besluit had kunnen komen. 
 
NB 
De inhoudelijke kwestie of AVH in redelijkheid had kunnen besluiten tot collectieve waardeoverdracht, 
kwam in deze procedure niet aan de orde. AVH struikelde bij de Ondernemingskamer op het formele 
bezwaar dat het VO geen wezenlijke invloed had kunnen uitoefenen op het voornemen tot collectieve 
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waardeoverdracht. Een bijzonderheid is nog dat de RvT zich in de procedure mengde. De RvT is een 
intern toezichtsorgaan dat toezicht houdt op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van 
zaken in het pensioenfonds. De vraag is niet alleen of een RvT wel legal standing heeft in een procedure 
tussen een verantwoordingsorgaan en een pensioenfonds maar ook of voeging past bij de wettelijke 
taak van een RvT.  
 
(Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam 5 november 2020, ECLI:NL:GHAMS:2020:2993). 
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