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LEERGANG PENSIOENRECHT - PENSIOENPROCESRECHT 

 

College 8 november 2022 van 9.30-10.15, 10.20-11.05 en 11.10-11.55 (online) 

 

Docent: mr. W.P.M. Thijssen 

 

Aanbevolen lesmateriaal 

 

Algemeen over procederen in pensioenzaken 

 

• Asser/Lutjens 7-XI 2019/60-71 

 

De Wet toekomst pensioenen 

 

• Art. 48b: klachtenprocedure 

• Art. 48c: geschilleninstantie 

• Art. 150h: geschillenbeslechting tijdens transitie 

• Ontwerp voor een besluit toekomst pensioenen 

https://www.internetconsultatie.nl/besluittoekomstpensioenen/doc

ument/8867 

 

Achtergrondinformatie 

 

Civiele procedures 

 

• De dagvaardingsprocedure in eerste aanleg: 

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/rechtszaak-beginnen-

particulier-of-organisatie/Paginas/dagvaardingsprocedure-

beginnen-civiele-rechter.aspx 

 

• De dagvaardingsprocedure in hoger beroep: 

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Hoger-

beroep/civiele-zaak 

 

• De dagvaardingsprocedure in cassatie: 

https://www.hogeraad.nl/over-ons/kamers-hoge-

raad/cassatierechtspraak/ 

 

• De verzoekschriftprocedure in eerste aanleg, hoger beroep en 

cassatie: 

https://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/om-toestemming-

vragen/Paginas/verzoekschrift-indienen-civiele-rechter.aspx 
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Bestuursrechtelijke procedures 

 

• De bestuursrechtelijke procedure (bezwaar, beroep, hoger beroep): 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-

geschiloplossing/vraag-en-antwoord/hoe-verloopt-een-

bestuursrechtelijke-procedure 

 

De interne klachten- en geschillenprocedure bij een pensioenfonds 

(voorbeeld) 

 

• Klachtenprocedure: 

https://www.abnamropensioenfonds.nl/nl/actueel/nieuws/item/kla

chtenreglement.htm 

 

• Geschillenprocedure: 

https://www.abnamropensioenfonds.nl/nl/actueel/nieuws/item/bez

waarreglement.htm 

 

De interne klachten- en geschillenprocedure bij een pensioenverzekeraar 

(voorbeeld) 

 

• Klachten- en geschillenprocedure: 

https://www.nn.nl/Contact/Klacht-melden.htm 

 

Procedure bij de Ombudsman Pensioenen 

 

• De procedure bij de Ombudsman Pensioenen: 

https://www.ombudsmanpensioenen.nl/nl/een-klacht-indienen 

 

Procedure bij het KiFiD 

 

• De procedure bij het KiFiD (bemiddeling; geschillencommissie; 

Commissie van beroep) 

https://www.kifid.nl/ 

 

Mediation 

 

• Algemene informatie over mediation: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rechtspraak-en-

geschiloplossing/vraag-en-antwoord/wanneer-kan-ik-mediation-

inzetten-in-plaats-van-een-rechtszaak-beginnen 
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Arbitrage en bindend advies 

 

• Voorbeeld van een geïnstitutionaliseerd proces voor arbitrage en 

bindend advies: 

https://www.nai-nl.org/ 

 

Rechtspraak (bedoeld ter illustratie) 

 

Vraag = klacht 

 

• Rechtbank Gelderland 22 september 2021, 

ECLI:NL:RBGEL:2021:4919 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BGEL:2021:4919&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

Bevoegdheid 

 

• CRvB 7 mei 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:1044, PJ 2021/79 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:C

RVB:2021:1044&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• Rechtbank Rotterdam 12 november 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:11047 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BROT:2021:11047&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• CRvB 20 januari 2022, ECLI:NL:CRVB:2022:220 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:C

RVB:2022:220&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

Procederen in kort geding/Incidentele vordering 

 

• Rechtbank Rotterdam 29 september 2021, 

ECLI:NL:RBROT:2021:9344 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BROT:2021:9344&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• Rechtbank Midden-Nederland 27 januari 2022, 

ECLI:NL:RBMNE:2022:241 en 242 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BMNE:2022:241&showbutton=true&keyword=pensioen 

en: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BMNE:2022:242&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gezag van gewijsde 

 

• Rechtbank Den Haag 27 augustus 2021, 

ECLI:NL:RBDHA:2021:9201 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:R

BDHA:2021:9201&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

Proceskosten 

 

• Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 juli 2021, 

ECLI:NL:GHSHE:2021:2298 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:G

HSHE:2021:2298&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 15 februari 2022, 

ECLI:NL:GHSHE:2022:469 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:G

HSHE:2022:469&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 22 maart 2022, 

ECLI:NL:GHSHE:2022:925 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:G

HSHE:2022:925&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

Twee conclusie regel in hoger beroep 

 

• Gerechtshof Den Haag 6 april 2021, 

ECLI:NL:GHDHA:2021:1246 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:G

HDHA:2021:1246&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

• Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 juni 2021, 

ECLI:NL:GHARL:2021:5827 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:G

HARL:2021:5827&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
Casus privaatrechtelijk: 

 

Een werkgever ontvangt een “welkom” brief van een verplicht gesteld 

bedrijfstakpensioenfonds. De werkgever stelt dat zijn werknemers niet onder de 

werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds vallen. Bij de werkgever bestaat een 

pensioenregeling, ondergebracht bij een verzekeraar. 

 

• U bent de advocaat van de werkgever. Welke strategie adviseert u? 

• U bent de advocaat van het bedrijfstakpensioenfonds. Welke strategie adviseert 

u? 
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Casus bestuursrechtelijk: 

 

U treedt in dienst bij een werkgever en leest in uw arbeidsovereenkomst dat u deelneemt 

aan de pensioenregeling van uw werkgever bij een verzekeraar op basis van vrijstelling 

van de verplichte deelneming aan bedrijfstakpensioenfonds van de bedrijfstak waarin u 

werkzaam bent. U laat doorrekenen welk pensioen u bij uw werkgever kunt verwachten 

en bent van mening dat dit veel minder zal zijn dan zou worden verkregen indien u zou 

deelnemen aan de pensioenregeling van het bedrijfstakpensioenfonds. Wat kunt u doen? 

 

Zie Rechtbank Rotterdam 15 februari 2018, ECLI:NL:RBROT:2018:999, PJ 2018/51 met 

aant. M.J.C.M. van der Poel (bevestigd in CBB 12 februari 2019, 

ECLI:NL:CBB:2019:62, PJ 2019/33) 

 

 

 

 

 

 


