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INTRODUCTIE: SEE YOU IN COURT?

 Neemt ´juridisering´ toe?
 Bestaat er een pensioen-claim-cultuur?

 Wat zijn beweegredenen om te procederen?
 Heeft de pensioensector vertrouwen in het rechterlijk
apparaat?

 Wat is de rol van ons moreel kompas?
 Wat brengt de toekomst?

JURIDISCHE BEWUSTWORDING
Observaties:

Meer aandacht voor pensioen & impact media;
Vorming van belangengroepen;
Belangen lijken groter;
Uitbreiding wetgeving & andere rechtsgebieden;
Wetgeving niet altijd even helder & meer ‘open normen’;

Effecten:
Toename ‘juridisering’?
Ontstaan van claimcultuur?

HET DILEMMA: ‘HET DIENEN VAN TWEE HEREN’
Besturen van een stichting omvat (art 2:285-304 Bw):


het zorgen voor de verwezenlijking van het doel, zijnde
‘uitvoerder van pensioenregeling’ en ‘het behoud van voldoende
vermogen voor de voldoening van
de pensioenverplichtingen voor huidige
en toekomstige uitkeringsgerechtigden’



leiding geven aan en zorgen voor goede
taakvervulling van de stichting.

Uitdagingen: Indexatie, kortingen, toekomst?

”Bestuur neemt zelf beslissingen en voert niet feitelijk slechts
uit wat hem wordt opgedragen”
(Hof den Haag, 1 juni 2012, RO 2012/61)

DE IMPACT VAN ‘OPEN NORMEN’ EN ANDERE
WETGEVING

WAT ZIJN OPEN NORMEN?

VOORBEELDEN OPEN NORMEN IN PENSIOENWET

• Art.105 lid 2 Pw:
De personen die het beleid van een pensioenfonds bepalen of mede bepalen richten zich
bij de vervulling van hun taak naar de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken
deelnemers (…) en zorgen ervoor dat dezen zich door hen op evenwichtige wijze
vertegenwoordigd kunnen voelen.
• Art. 48 lid 1 Pw:
De informatie die de pensioenuitvoerder verstrekt of beschikbaar stelt is correct, duidelijk
en evenwichtig. De informatie wordt tijdig verstrekt of
beschikbaar gesteld.
• Art 23 lid 1 Pw:
De werkgever brengt een pensioenovereenkomst, uiterlijk wanneer een werknemer
pensioenaanspraken verwerft, onder door onmiddellijk een schriftelijke
uitvoeringsovereenkomst te sluiten met en in stand te houden bij:..

VOORBEELD EN OPEN NORMEN IN DE PENSIOENWET (2)
• Art. 135 lid 1 Pw:
Een pensioenfonds voert een beleggingsbeleid dat in overeenstemming is met de
prudent-person regel en met name gebaseerd is op de volgende uitgangspunten: […].
• Art. 143 lid 1 Pw:
Een pensioenfonds richt zijn organisatie zodanig in dat deze een beheerste en integere
bedrijfsvoering waarborgt.
• Artikel 174 Pw:
Indien een accountant of actuaris niet of niet meer de nodige waarborgen biedt dat deze
zijn taak met betrekking tot het pensioenfonds naar behoren zal kunnen vervullen, kan de
toezichthouder ten aanzien van deze accountant of actuaris bepalen dat hij niet langer
bevoegd is de in deze wet bedoelde verklaringen met betrekking tot dat pensioenfonds af
te leggen.

DILEMMA’S BIJ OPEN NORMEN

• Voldoende bekendheid met de norm?
 bekendheid vereist actieve houding

• Voldoende houvast?
 kan rechtsonzekerheid met zich meebrengen

• Rol toezichthouder
 ook toezichthouder heeft vrijheid om open norm zelfstandig uit te leggen

 risico op niet eenduidige interpretaties

VOORBEELD RECHTSPRAAK OPEN NORM

 PF Vereenigde Glasfabrieken
(CBB 10 september 2013, PJ 2013/151)
 BPF Slagersbedrijf
(Rb Rotterdam 26 november 2015, PJ 2016/5)
 PF GSFS
(CBB 1 november 2016, NJB 2016/2138)

INVLOED ANDERE WET- EN REGELGEVING

Pensioenwet = ‘lex specialis’ dateert uit 1950

 boek 2 Bw ‘Stichtingen’ (art 2:285-304 Bw)
 verzekeringsrecht (boek 7 Bw en art. 5 Pw)

 goederenrecht;
 verbintenissenrecht
etc.

VOORBEELD RECHTSPRAAK ANDERE WET- EN REGELGEVING

Alcatel (HR 10 juni 2016, PJ 2016/101)
sluit aan bij wettelijk kader duurovereenkomsten

PF Verloskundigen (Vzr. Tilburg 1 december 2016)
vordering in KG tot korten van pensioenuitkering > korten zou
ongerechtvaardigde inbreuk op eigendomsrecht zijn (art. 17 Handvest EU en
art. 1 Eerste Protocol EVRM)

ALCATEL NADER BEZIEN
 In casu uitvoeringsovereenkomst met opzegbepaling art 5 lid 3 UOVK:

“Deze overeenkomst is schriftelijk aangegaan voor onbepaalde tijd. Zij kan door elk der partijen schriftelijk worden
opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minstens 6 maanden; …..
Na beëindiging behouden partijen jegens elkaar de verplichting uit deze overeenkomst over de periode gelegen
voor de datum van beëindiging”.
 Sinds 2009 korte- en langetermijnherstelplan van toepassing (met betalingsverplichtingen werkgever)
 Werkgever zegt UOVK met PF op…
Is opzegging van de UOVK mogelijk zonder betaling van (schade)vergoeding?
 art. 23 Pw staat centraal: “De werkgever brengt een pensioenovereenkomst,…, onder door onmiddellijk een
schriftelijke uitvoeringsovereenkomst te sluiten met en in stand te houden bij:…”
 UOVK = een privaatrechtelijke wederkerige overeenkomst, waarop boek 3 Bw (vermogensrecht) en boek 6 Bw
(verbintenissenrecht) van toepassing is = duurovereenkomst

STAP 1. UITLEGVRAAG OVER HETGEEN IS AFGESPROKEN
1.

Haviltex-norm: uitvoeringsovereenkomst
“Het komt er op aan op de zin die partijen in de gegeven omstandigheden over en weer uit elkaars
verklaringen en gedragingen (lees: bepalingen) mochten afleiden en op hetgeen zij te dien aanzien
redelijkerwijs van elkaar mochten verwachten” (HR 13 maart 1981)

2.

CAO-norm (taalkundig): pensioenreglement
“Het komt aan op de betekenis die naar objectieve maatstaven volgt uit de bewoordingen waarin de CAO en
de toelichting zijn gesteld” (HR 31 mei 2002 en HR 25 nov 2016)

3.

‘Glijdende schaal’ nuancering door DSM/Fox (HR 20 februari 2004):
- waardoor op individuele pensioenovereenkomst de Haviltex-norm -met de nuance van DSM/Fox- van
toepassing is; en
- waardoor op de pensioenregeling gebaseerd op de CAO en op het pensioenreglement waar de
pensioenovereenkomst naar verwijst, de CAO-norm van toepassing is.

NB Contra proferentem-regel:
“Bij twijfel over de betekenis van een beding prevaleert de voor de wederpartij van de opsteller van het
beding de meest gunstige uitleg”
Hangt samen met het ‘Transparenzgebot’: bedingen moeten duidelijk en begrijpelijk worden opgesteld

STAP 2. INVULLING DOOR WET- EN REGELGEVING
 HR Alcatel sluit UOVK aan bij wettelijk kader van ‘duurovereenkomsten’;
 Opzegging UOVK in beginsel mogelijk, ongeacht of wet en overeenkomst voorzien in
opzegging
Overwegingen van AG onder 3.9:
“…Volgens het arrest De Ronde Venen/Stedin kan uit de eisen van redelijkheid en billijkheid in
verband met de aard en inhoud van de overeenkomst en de omstandigheden van het geval,
eveneens voortvloeien dat de opzegging gepaard moet gaan met het aanbod tot betaling van
een (schade)vergoeding. In dat verband kan een afhankelijkheidsverhouding wederom een
relevante omstandigheid zijn. Dat zal te meer spreken als een korte-termijnherstelplan op het
pensioenfonds van toepassing is. Het meest voorkomende geval is dat de
uitvoeringsovereenkomst een exit-bepaling bevat die het opzeggen van de
uitvoeringsovereenkomst mogelijk maakt maar niet alle voorwaarden en gevolgen regelt. Op
zich is dan niet uitgesloten dat aan de hand van de maatstaf van De Ronde Venen/Stedin nog
een verplichting tot betaling van een vergoeding moet worden aangenomen. De ruimte voor de
aanvullende werking van de redelijkheid en billijkheid wordt op dit punt echter kleiner naarmate
de exit-bepaling meer zegt over de financiële gevolgen.”

DE IMPACT VAN ‘OPEN NORMEN’ EN ANDERE
WETGEVING

ZIJN WE ER DAN?

INVULLING DOOR EIGEN MOREEL KOMPAS

Juridische risico’s
- gerechtelijke procedures
- interne en externe aansprakelijkheid
- strafrechtelijke vervolging

Reputatieschade
- vertrouwen
- integriteit
- Toezichthouder

Economische risico’s

DNB & AFM & ACTUARIS
AFM en DNB hebben eigen inlichtingenbevoegdheid (art. 168 Pw)

 Art. 167 Pw: gevorderde informatie dient kosteloos te worden verstrekt door pensioenuitvoerder,
werkgever, accountant en actuaris
 Art. 170 lid 1 Pw: meldplicht accountant en actuaris van o.a. wetsovertredingen

 Art. 170 lid 3 Pw: de accountant of actuaris verstrekt zo spoedig mogelijk kosteloos alle
inlichtingen aan de toezichthouder die deze redelijkerwijs nodig heeft voor het toezicht op de
naleving van de wet. De toezichthouder stelt het betrokken pensioenfonds in de gelegenheid
aanwezig te zijn bij het verstrekken van inlichtingen door de accountant of actuaris.

EN DE CLAIM CULTUUR?

ALS RECHTSGANG ONVERMIJDELIJK LIJKT

 Wat zijn de beweegredenen om te procederen?

de moralist - het excuus - de gelukszoeker
 Artikel 261 Pw: ‘Zaken betreffende vorderingen uit hoofde van een
pensioenovereenkomst, een uitvoeringsovereenkomst, een
uitvoeringsreglement of een pensioenreglement worden door de
kantonrechter behandeld en beslist.’

 Zijn er alternatieven?

ILLUSTRATIE RECHTSGANG
1. Bodem procedure

2. Hoger Beroep

Dagvaarding
2 x uitstel à 4 weken
Conclusie van Antwoord

(Binnen 3
maanden na
uitspraak in
bodemprocedur
e)

Bij gebreke van
reactie op
dagvaarding:
verstekarrest

Comparitie

Verzet mogelijk
binnen 4 weken
na verstek
arrest bij zelfde
Hof

Vonnis

NB: indien geen comparitie
noodzakelijk:
Tussenarrest met
bewijsopdracht:
- getuigenverhoor
-Deskundigenberich
t
- extra bewijs

Conclusie van repliek +
Conclusie van dupliek

Appèl dagvaarding

Dagvaarding toelichten
(memorie van grieven)

Reactie op cassatie –
dagvaarding
(conclusie van antwoord)

Reactie op de dagvaarding
(memorie van antwoord

Schriftelijke toelichting op
cassatiedagvaarding +
cassatieklachten

Comparitie

Conclusie van repliek +
Conclusie van dupliek

en/of pleidooizitting
(op verzoek 1 der partijen)

Conclusie Procureur
Generaal
(advies aan Hoge Raad)

Eindarrest

Arrest

-Verwerpen cassatieberoep of
- bestreden uitspraak vernietigen
(dan verwijzen naar ander Hof)

en/of Pleidooi
Tussenvonnis met
bewijsopdracht:
- getuigenverhoor
deskundigenbericht

Vonnis

Hoger
Beroep

3. Cassatie
Cassatie dagvaarding
(binnen 3 maanden na
arrest in Hoger Beroep)

Cassatie

ALTERNATIEVEN
•

ONTWIKKELINGEN

 Wet Collectieve afwikkeling massaschade (Wcam)
 Art. 3:305a BW (collectieve actie)

N.B. Wetsvoorstel ingediend bij TK op 16-11-2016 tot
aanpassing Wcam

‘JURIDISCHE BAGAGE’

1. Bewustwording juridische positie van de klant en zijn
belanghebbenden
2. Bewustwording van open normen

 bekendheid vereist actieve houding
 kan rechtsonzekerheid met zich meebrengen
3. Blik naar buiten
 het recht is méér dan de pensioenwet- en regelgeving

4. Gerechtelijke procedure als uitweg?

TOT SLOT…

 Neemt ´juridisering´ toe?
 Bestaat er een pensioen-claim-cultuur?

 Wat zijn beweegredenen om te procederen?
 Heeft de pensioensector vertrouwen in het rechterlijk
apparaat?
 Wat is de rol van ons moreel kompas?

 Wat brengt de toekomst?

