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PENSIOEN EN SCHEIDING 
 

Actualiteitencursus bij 

In ‘t Veen Advocaten 

te Waddinxveen op 14 februari 2019 

 

 

Programma 

 

 Ouderdomspensioen: pensioenverevening 

 Partnerpensioen: uniformering partnerbegrip 

 Actuele rechtspraak 

 

Hierna volgen links naar relevante achtergrondinformatie. 

 

 

Ouderdomspensioen: pensioenverevening 

 

Wetsvoorstel voor internetconsultatie 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/document/4145 

 

Beantwoording vragen vanuit Integraal Afwegingskader voor beleid en 

regelgeving 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/document/4105 

 

Reactie Koninklijk Actuarieel Genootschap 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/reactie/c9394c32-2c34-4634-94e0-f34cb7306274 

 

Reactie vFAS 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/reactie/47e00bf9-1f7d-4a15-b186-5dd4b13fb582 

 

Reactie Orde van Advocaten 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/reactie/b678a810-f87a-4c34-a6c4-789db0400ea1 

 

Reactie Tilburg University (prof. dr. G.J.B. Dietvorst) 

https://www.internetconsultatie.nl/wetsvoorstel_pensioenverdeling_bij_scheidin

g_2021/reactie/836e9df8-0028-4148-bc7d-ab9ae9c6d778 
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Partnerpensioen: uniformering partnerbegrip 

 

Initiatiefnota nabestaandenpensioen Omtzigt en Bruins 13 juli 2018 

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen; 

Initiatiefnota; Initiatiefnota (27 kB)  

17-07-2018 | Kamerstuk 34996 nr. 2 | Tweede Kamer  

 

Brief van Minister Koolmees aan de STAR 14 januari 2019 

Brief aan de Stichting van de Arbeid over adviesaanvraag partnerpensioen (111 

kB)  

15-01-2019 | Bijlage bij Kamerstuk 34996 nr. 3 | Tweede Kamer, Onopgemaakt  

 

Brief van Minister Koolmees aan de Tweede Kamer 14 januari 2019 

Initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over het nabestaandenpensioen; 

Brief regering; Reactie op de initiatiefnota van de leden Omtzigt en Bruins over 

het nabestaandenpensioen (7 kB)  

15-01-2019 | Kamerstuk 34996 nr. 3 | Tweede Kamer  

 

Brief van de STAR, Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars omtrent 

uniformering partnerbegrip 17 januari 2019 

https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2019/20190117-

Brief-verkenning-uniformering-partnerbegrip.ashx 

 

 

Actuele rechtspraak 

 

Overzicht rechtspraak Pensioen en scheiding van 1 oktober 2016 (de 

verschijningsdatum van mijn gelijknamige boek waarin de relevante rechtspraak 

tot die datum werd verwerkt) tot en met 10 februari 2019 

https://www.thijssen-pensioen-

informatie.nl/local/userfiles/rechtspraak/rechtspraak-

2016/Rechtspraak_pensioen_en_scheiding_vanaf_oktober_2016_volgorde_publi

catie_.pdf 

 

 

Rechtbank Rotterdam 15 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2456 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Annotatie: zie PJ 2017/87 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:24

56&showbutton=true&keyword=pensioen 
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34996-2.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=2&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869322.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869322.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-869322.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=0&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34996-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-34996-3.html?zoekcriteria=%3fzkt%3dUitgebreid%26pst%3dParlementaireDocumenten%26dpr%3dAlle%26spd%3d20190212%26epd%3d20190212%26dosnr%3d34996%26kmr%3dEersteKamerderStatenGeneraal%257cTweedeKamerderStatenGeneraal%257cVerenigdeVergaderingderStatenGeneraal%26sdt%3dKenmerkendeDatum%26par%3dAgenda%257cHandeling%257cKamerstuk%257cAanhangsel%2bvan%2bde%2bHandelingen%257cKamervragen%2bzonder%2bantwoord%257cNiet-dossierstuk%257cBijlage%26dst%3dOnopgemaakt%257cOpgemaakt%257cOpgemaakt%2bna%2bonopgemaakt%26isp%3dtrue%26pnr%3d1%26rpp%3d10&resultIndex=1&sorttype=1&sortorder=4
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https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2019/20190117-Brief-verkenning-uniformering-partnerbegrip.ashx
https://www.stvda.nl/~/media/Files/Stvda/Nota/2010_2019/2019/20190117-Brief-verkenning-uniformering-partnerbegrip.ashx
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HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: de ex-partner van een DGA deelt mee in het dekkingstekort in een 

BV die pensioen in eigen beheer uitvoert in het kader van externe uitvoering van 

de rechten van de ex-partner op het pensioen van de DGA (pensioenverevening 

en bijzonder partnerpensioen); BV dient naast de fiscale pensioenvoorziening ook 

het fiscale eigen vermogen “in te zetten” ter dekking van de 

pensioenverplichtingen 

Annotatie: zie PJ 2017/87 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:693&s

howbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Rechtbank Den Haag 17 januari 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:594, PJ 

2018/80 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening (IPR) 

Klik hier voor mijn annotatie (PJ 2018/80) 

https://www.thijssen-pensioen-

informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_80_Geen_afdwingbaar_re

cht_op_cessie_of_inningsvolmacht_ten_aanzi..._1_.pdf 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:59

4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

HR 23 februari 2018, ECLI:NL:HR:2018:270, PJ 2018/78 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening (verknochtheid 

ontslagvergoedingen) 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:1284

&showbutton=true&keyword=Pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:270&s

howbutton=true&keyword=Pensioen 

 

 

Rechtbank Amsterdam 31 januari 2018, ECLI:NL:RBAMS:2018:1755; PJ 

2018/82 

Rubriek: 

 Pensioen en scheiding/DGA (omzetting peb in ODV) 

 Pensioen en scheiding/alimentatie (“verboden” alimentatie) 

Zie mijn annotatie in PensioenJurisprudentie bij PJ 2018/82 

Klik hier voor de annotatie 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:693&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:693&showbutton=true&keyword=pensioen
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_80_Geen_afdwingbaar_recht_op_cessie_of_inningsvolmacht_ten_aanzi..._1_.pdf
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_80_Geen_afdwingbaar_recht_op_cessie_of_inningsvolmacht_ten_aanzi..._1_.pdf
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_80_Geen_afdwingbaar_recht_op_cessie_of_inningsvolmacht_ten_aanzi..._1_.pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:594&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2018:594&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:1284&showbutton=true&keyword=Pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:1284&showbutton=true&keyword=Pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:270&showbutton=true&keyword=Pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:270&showbutton=true&keyword=Pensioen
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https://www.thijssen-pensioen-

informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_

tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:17

55&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Gerechtshof Den Haag 28 maart 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:799 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA (externe uitvoering en instemming met 

stopzetten pensioenopbouw in het kader van de Wet uitfasering pensioen in eigen 

beheer) 

Klik hier voor de annotatie 

https://www.thijssen-pensioen-

informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_

tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:7

99&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

HR 13 juli 2018, ECLI:NL:HR:2018:1219 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2018:409&

showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2018:1219&

showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Gerechtshof Den Haag 10 oktober 2018, ECLI:NL:GHDHA:2018:2664 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA (alimentatie) 

Klik hier voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2018:2

664&showbutton=true&keyword=pensioen 

Achtergrondinformatie: 

https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/blog-verboden-alimentatie/ 

 

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 oktober 2018, 

ECLI:NL:GHARL:2018:8995, PJ 2018/190 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA (externe uitvoering peb) 

Klik hier voor de uitspraak 

https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:1755&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2018:1755&showbutton=true&keyword=pensioen
https://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/local/userfiles/annotaties/2018/PJ_2018_82_Ex_partner_verplicht_tot_medewerking_aan_omzetting_van_pensio....pdf
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2018:89

95&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 12 december 2018, 

ECLI:NL:OGEAA:2018:764 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2018:76

4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 5 februari 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:384 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA/externe uitvoering 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

Eerste aanleg: ECLI:NL:RBZWB:2013:9244  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:3651  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2014:6248  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2016:2288  

Tussenuitspraak: ECLI:NL:GHSHE:2017:3511  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:38

4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 

Gerechtshof Amsterdam 22 januari 2019, ECLI:NL:GHAMS:2019:172 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverweer 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:1

72&showbutton=true&keyword=pensioen 
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