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BOEIENDE PENSIOENRECHTSPRAAK GEPUBLICEERD IN 2017 OP 
VOLGORDE VAN PUBLICATIEDATUM 

 
 

Gepubliceerd week 2/1 – 8/1 

 
 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 23 november 2016, 
ECLI:NL:OGEAA:2016:841 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: pensioenverrekeningsplichtige ongerechtvaardigd verrijkt door 
het niet betalen van de termijnen uit hoofde van pensioenverrekening aan zijn 

ex-partner 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2016:841
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9955 

Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9956 
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:10119 

Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9958 

Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9954 
Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9957 

Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9952 (gevoegde 
uitspraken) 

Rechtbank Rotterdam 23 december 2016, ECLI:NL:RBROT:2016:9959 (gevoegde 
uitspraken) 

Rubriek: 

 AOW-gat 

 Pensioenovereenkomst/sociaal plan 

Samenvatting: eindigen uitkering uit hoofde van afvloeiingsregeling bij het 
bereiken van de 65-jarige leeftijd levert verboden leeftijdsonderscheid op; 

mogelijkheid om aanvullend pensioen vervroegd te laten ingaan levert geldt niet 
als objectieve rechtvaardiging 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995
5&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995
6&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:101

19&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995

4&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995

7&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995
2&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:995
9&showbutton=true&keyword=pensioen 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2016:9957&showbutton=true&keyword=pensioen
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Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 23 november 2016, 
ECLI:NL:OGEAA:2016:838 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: uitgestelde pensioenverrekening omdat pensioenverrekening 
ineens per datum scheiding tot onaanvaardbaar rechtsgevolg zou leiden 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2016:838

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Amsterdam 30 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9040 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting 

Samenvatting: booking.com geldt als “prikbord” en bemiddelt niet bij de 
totstandkoming van individuele reisovereenkomsten en valt daarom niet onder 

de werkingssfeer van het bedrijfstakpensioenfonds voor de reisbranche 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:904

0&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:54 
Rubriek: 

Pensioenovereenkomst/sociaal plan 
WWZ/kennelijk onredelijk ontslag 

Samenvatting: aftopping afvloeiingsregeling voor personen vanaf 62 omdat als 
pensioenrichtleeftijd bij de werkgever 62 geldt betekent geen kennelijk onredelijk 

ontslag 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:54&

showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 9/1 - 15/1 
 

 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 2 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:18 

Rubriek: 

 Samenloop pensioen met SV-uitkering 

 Procesrecht (toepassing “bestuurlijke lus”) 

Samenvatting: korting WIA-uitkering met Poolse (rente) uitkering; korting met 
terugwerkende kracht; motiveringsgebrek en toepassing bestuurlijke lus 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:1&

showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 9 december 2016, 
ECLI:NL:OGEAM:2016:92 

Rubriek: pensioenovereenkomst/expiratie en aanwending pensioenkapitaal  
Samenvatting: shoprecht; het invullen van een “pensioentrekkersformulier” geldt 

niet als aanvaarding op voorhand van een later uit te brengen aanbod voor 

aanwending van het geëxpireerde pensioenkapitaal; op Sint Maarten geldt geen 
regeling dat een offerte voor aanwending vóór de pensioendatum moet zijn 

geaccepteerd 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAM:2016:92

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Noord-Holland 16 november 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:9442 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: pensioeningang kon bij aangaan convenant worden voorzien 

zodat pensioeningang niet geldt als een wijziging van omstandigheden ten 

aanzien van de in het convenant opgenomen regeling omtrent alimentatie; indien 
bij convenant bewust wordt afgeweken van de wettelijke maatstaven voor het 

vaststellen van alimentatie geldt niet onverkort het uitgangspunt dat een 
overeengekomen alimentatie kan worden gewijzigd indien deze niet aan de 

wettelijke maatstaven voldoet als gevolg van een wijziging van omstandigheden 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:94

42&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Den Haag 19 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16452 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: DGA tot externe uitvoering van de rechten van zijn ex-partner op 
zijn pensioen in eigen beheer verplicht omdat niet aannemelijk was gemaakt dat 

de continuïteit van de BV daardoor in gevaar zou komen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:164

52&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Noord-Holland 26 oktober 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:8638 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: omdat tussen partijen overeenstemming bestond dat 
pensioenrechten conform de WVPS zouden worden verevend, diende informatie 

omtrent de te verevenen pensioenaanspraken te worden verstrekt 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:86
38&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch 10 januari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:30 

Rubriek:  

 Pensioenovereenkomst/werkgeverspremie 

 Procesrecht/motiveringsgebrek 
Samenvatting: werkgeverspensioenpremie is onderdeel van het loon 
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Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:30

&showbutton=true&keyword=pensioen 
Gepubliceerd week 16/1 – 22/1 

 

 
Rechtbank Noord-Holland 24 augustus 2016, ECLI:NL:RBNHO:2016:6947 

Rubriek: 

 pensioen en scheiding/alimentatie 

 pensioen en scheiding/DGA 
Samenvatting: geenverplichting tot het doen van dividenduitkeringen als gevolg 

van toepassing van de pensioenuitkeringstoets; geen verplichting tot externe 

uitvoering van de pensioenrechten van de ex-partner van de DGA ondanks 
rekening-courantschuld van de DGA aan de BV 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2016:69

47&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Amsterdam 3 januari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:22 
Rubriek: 

 Pensioenovereenkomst/dwaling 

 Pensioenovereenkomst/inhoud/pensioengrondslag 

Samenvatting: wijziging pensioengrondslag; eventuele dwaling voor rekening 
van de werknemer 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:22
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Oost-Brabant 16 december 2015, ECLI:NL:RBOBR:2015:7551 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: overweging ten overvloede dat indien een pensioenuitvoerder een 

te laat ingediend pensioenvereveningsformulier niet accepteert, partijen 
onderling de betalingen uit hoofde van pensioenverevening zijn verschuldigd 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2015:755

1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 14 december 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:4122 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: overgangsrecht WLA (huwelijksduur 17 jaar; alimentatieduur 27 
jaar); beperkte pensioenopbouw na echtscheiding ver voor pensioendatum geen 

reden voor verlenging alimentatieduur 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2016:41

22&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gepubliceerd week 23/1 – 29/1 
 

 
CRvB 10 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:85 

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering 

Samenvatting: beoordeling van cumulatie van pensioen en bijstand; nabetaling 
van een pensioen geldt niet als bijstand 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:85&s

howbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Amsterdam 16 december 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9386 
Rubriek: 

 pensioen en scheiding/zekerheidstelling 

 vervreemding 

Samenvatting: zekerstelling ter zake aflossing schuld aan ex-partner door 
verpanding pensioen nietig; betalingen uit hoofde nietige verpanding kunnen op 

grond van toepassing van het onaanvaardbaarheidsleerstuk door 

pensioenuitvoerder niet als onverschuldigd betaald worden teruggevorderd 
omdat de pensioenuitvoerder als ter zake deskundige partij van de nietigheid op 

de hoogte had moeten zijn. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:938

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Amsterdam 11 januari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:14 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: geen verlenging alimentatie tot ingang betalingen uit hoofde van 

pensioenverevening 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:14

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Amsterdam 2 september 2016, ECLI:NL:RBAMS:2016:9387 
Rubriek: arbeidsongeschiktheid 

Samenvatting: geen toekenning WIA-hiaatpensioen en premievrije voortzetting 
van pensioenopbouw wegens arbeidsongeschiktheid ten laste van pensioenfonds 

als niet aan reglementaire voorwaarden is voldaan; geen bijzondere hardheid in 

de situatie waarin de deelneming eindigde als gevolg van ontslag na faillissement 
werkgever; onjuistheid herstelmelding niet aangenomen zodat ziekteperiode na 

eerste ziekmelding niet doorloopt met als gevolg dat moet worden aangenomen 
dat de WIA-uitkering binnen de deelnemingsperiode aanving 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2016:938

7&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gepubliceerd week 30/1 – 5/2 
 

 
CRvB 25 januari 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:300 

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering 

Samenvatting: korting vervroegd pensioen op WW; geen verboden onderscheid 
deeltijdwerkers indien in deeltijd als zelfstandige werkzaamheden worden 

verricht 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:300&

showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
HR 3 februari 2017, ECLI:NL:HR:2017:139 

Rubriek:  

 Pensioenovereenkomst/inhoud/partnerpensioen 

 Pensioenovereenkomst/inhoud/uitleg 
Samenvatting:  

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:139&sh
owbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 27 oktober 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:4813 

Rubriek: belastingrecht/vorderbaarheid en inbaarheid pensioenuitkering 
Samenvatting: met terugwerkende kracht betaalde FPU-uitkering geheel belast 

in jaar van betaling 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:481
3&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 augustus 2016, ECLI:NL:GHARL:2016:6685 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening  
Samenvatting: ontslagvergoeding betaald aan stamrecht BV en aangewend ter 

vervanging na einde huwelijk te derven inkomen geldt als verknocht aan de 

rechthebbende waar niet aan afdoet dat de stamrecht-BV de vergoeding heeft 
aangewend voor de financiering van een vakantiewoning op Curaçao; geen 

verrekening 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:668

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:345 

Rubriek: 

 WWZ 

 Procesrecht 
Samenvatting: prejudiciële vraag aan Hoge Raad of de wettelijke regeling 

inhoudend dat bij beëindiging van een arbeidsovereenkomst na de AOW-datum 

van de werknemer geen transitievergoeding is verschuldigd verboden 
leeftijdsonderscheid inhoudt 
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:139&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:4813&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:4813&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:6685&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2016:6685&showbutton=true&keyword=pensioen
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Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:345

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 12 januari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:108 
Rubriek: 

 Fiscale omkeerregel 

 Eigendom 

Samenvatting: onder belastingheffing brengen van pensioenuitkeringen geen 
eigendomsontneming 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:10
8&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 6/2 – 12/2 
 

 

Rechtbank Amsterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:637 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: geen recht op externe uitvoering recht op uitbetaling van 
ouderdomspensioen uit hoofde van de WVPS vanwege het ontbreken van de 

benodigde liquiditeit 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:637

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:797 

Rubriek: pensioenovereenkomst/wijziging/deelnemers 

Samenvatting: de vraag of is ingestemd met neerwaartse wijziging van een 
pensioenovereenkomst dient te worden beantwoord aan de hand van alle 

omstandigheden van het geval 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:797

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 januari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:798 

Rubriek: pensioenovereenkomst/wijziging/deelnemers 

Samenvatting: akkoordverklaring met verwijzing naar een pensioenregeling 
impliceert het akkoord met die pensioenregeling 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:798

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

 
 

 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:345&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:345&showbutton=true&keyword=pensioen
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Rechtbank Den Haag 27 december 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:16251 
Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie 

Samenvatting: opleggen conserverende aanslag bij emigratie naar Israël niet in 
strijd met goede verdragstrouw die Nederland ten aanzien van het 

belastingverdrag met Israël in acht dient te nemen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:162

51&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:151 
Rubriek: 

Pensioenovereenkomst/Inhoud/Pensioengrondslag 
Pensioenovereenkomst/Wijziging pensioenregeling/Deelnemers 

Samenvatting: incorporatie CAO; overwerkvergoeding onderdeel 
pensioengrondslag 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:15
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:443 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: geen fictieve verhoging draagkracht voor betaling van alimentatie 

in verband met vervroegde pensionering 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:443
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 7 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:8 

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting 
Samenvatting: heffingsrecht over pensioen dat geen overheidspensioen is en dat 

vanuit Nederland naar Curaçao als woonland wordt betaald komt toe aan 

Curaçao; Curaçao hoeft geen tegemoetkoming ter voorkoming van dubbele 
belasting te verlenen in verband met beperkte Nederlandse belastingplicht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:8&s

howbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 13/2 – 19/2 
 

 
Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 29 juli 2016, ECLI:NL:OGEAC:2016:158 

Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting 

Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; 
Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te 

voorkomen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2016:158

&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:16251&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:16251&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:151&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:151&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:443&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:443&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:8&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:8&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2016:158&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2016:158&showbutton=true&keyword=pensioen
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Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 8 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:16 
Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting 

Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; 

Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te 
voorkomen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:16

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 11 januari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:13 
Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming dubbele belasting 

Samenvatting: belastingheffing over ABP-pensioen komt aan Nederland toe; 
Curaçao moet belastingvermindering verlenen om dubbele belasting te 

voorkomen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:13

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Amsterdam 8 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:906 
Rubriek:  

 Pensioenovereenkomst/inhoud/uitdiensttreding 

 Gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd 

Samenvatting: aftopping transitievergoeding in sociaal plan in verband met 
mogelijkheid van pensioenvervroeging impliceert verboden leeftijdsonderscheid 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:906

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:197 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/bestuurdersaansprakelijkheid 

Samenvatting: bestuurdersaansprakelijkheid voor niet aan verplicht gesteld 

bedrijfstakpensioenfonds betaalde premies; vereisten voor melding 
betalingsonmacht; vereisten voor tegenbewijs rechtsvermoeden verwijtbaarheid 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:19

7&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 20/2 – 26/2 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 november 2016, ECLI:NL:GHSHE:2016:5157 

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie 

Samenvatting: opleggen conserverende aanslag bij emigratie naar Zweden niet 
in strijd met goede verdragstrouw die Nederland ten aanzien van het 

belastingverdrag met Zweden in acht dient te nemen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:16&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:16&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:13&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:13&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:906&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:906&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:197&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:197&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:515
7&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 16 februari 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:18 

Rubriek: fiscaal/voorkoming dubbele belasting 
Samenvatting: dubbele belasting/vermindering Curaçaose belasting verschuldigd 

over ABP-pensioen uitgekeerd op Curaçao in verband met Nederlandse 
heffingsrecht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:18
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 7 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:351 
Rubriek: 

 pensioen en scheiding/alimentatie 

 pensioen en scheiding/pensioenverevening 

 procesrecht 

Samenvatting: onduidelijkheid ten aanzien van bestaan van recht op 

pensioenverevening toegerekend aan de vereveningsgerechtigde; geen 
verlenging alimentatieduur in verband met gesteld ontbreken van 

ouderdomspensioenopbouw door de alimentatiegerechtigde 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:35

1&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
College van Beroep voor het bedrijfsleven 15 februari 2017, 

ECLI:NL:CBB:2017:58 
Rubriek: 

 Evenwichtige belangenbehartiging 

 Premiekorting en premierestitutie 

 Medezeggenschap/verantwoordingsorgaan pensioenfonds 

 Procesrecht/kostenveroordeling 

Samenvatting: vorming VPL-voorziening door pensioenfonds ondanks 

reservetekort geldt niet als premierestitutie en was gegeven de omstandigheden 
niet in strijd met de norm van evenwichtige belangenbehartiging. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:58&sh
owbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gepubliceerd week 27/2 – 5/3 

 
 

Rechtbank Amsterdam 24 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1251 
Rubriek:  

 pensioenovereenkomst/inhoud/uitdiensttreding 

 gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd 

Samenvatting: aftopping transitievergoeding in sociaal plan in verband met 

mogelijkheid van pensioenvervroeging impliceert verboden leeftijdsonderscheid 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:5157&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2016:5157&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:18&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:18&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:351&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:351&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:58&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:58&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:125
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Amsterdam 24 februari 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:1328 

Rubriek: Gelijke behandeling/leeftijdsonderscheid 
Samenvatting: aftopping uitkering uit sociaal plan voor 62-plussers op grond van 

het argument dat 62-plussers hun ouderdomspensioen vervroegd kunnen laten 
ingaan wel legitiem, maar geen passend en noodzakelijk middel om het doel van 

beheersing van kosten van het sociaal plan te bereiken; regeling steekt (te) schril 

af bij regeling voor 62-minners 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:132
8&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 14 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:241 

Rubriek: voorrechten 
Samenvatting: Vordering van zeevarenden tot schadevergoeding wegens 

het niet nakomen van de pensioentoezeggingen door de werkgever is 
bevoorrecht op de schepen waarop zij hebben gewerkt met voorrang boven 

hypotheek (art. 8:211, aanhef en onder b BW, art. 8:219 BW) 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:24

1&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Amsterdam 14 februari 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:550 

Rubriek: pensioenkortingen 

Samenvatting: gedifferentieerd korten van pensioen door een pensioenfonds 
(door de aangesloten werkgevers onafhankelijk van elkaar de gelegenheid te 

bieden de korting geheel of gedeeltelijk ongedaan te maken door betaling van 
extra premie) is niet in strijd met het verbod op ringfencing 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:55

0&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Rotterdam 9 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:10117 

Rubriek: 

 pensioen en scheiding/pensioenverevening 

 procesrecht/lijdelijkheid rechter 

Samenvatting: lijfrentepolissen die volgens partijen pensioenbestemming 
hadden, vielen volgens het oordeel van de rechtbank gegeven voor instructie van 

de zaak onder de WVPS; omdat de polissen volledig gedurende het huwelijk 
waren opgebouwd diende de volledige waarde te worden verrekend. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:10

77&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:1251&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:1251&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:1077&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:1077&showbutton=true&keyword=pensioen
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Gepubliceerd week 6/3 – 12/3 
 

 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 9 maart 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1464 

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag op pensioen en lijfrente na emigratie 

Samenvatting: prejudiciële vraag aan HR of een conserverende aanslagen na 
emigratie op lijfrente en pensioen al dan niet in strijd zijn met de goede trouw 

die Nederland in acht dient te nemen bij nakoming van het Verdrag ter 
voorkoming van dubbele belasting met Frankrijk 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:14
64&showbutton=true&keyword=Pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 13/3 – 19/3 
 

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2054 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: externe uitvoering van het recht op uitbetaling van 
ouderdomspensioen en het recht op bijzonder partnerpensioen van de ex-partner 

van een DGA leidt, gezien de uitzondering voor scheiding, niet tot fiscaal 

verboden pensioenafkoop 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:205

4&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
CRVB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:975 

Rubriek: eigendom 

Samenvatting: de wijziging van de ingangsdatum van het AOW-pensioen 
waardoor een AOW-gat ontstaat (een periode tussen het eindigen van een 

vroegpensioenuitkering en de ingangsdatum van de AOW) leidt niet tot schending 
van art. 1 van het Eerste Protocol (“eigendomsontneming”) bij het EVRM 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:975&

showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Noord-Nederland 13 maart 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:940 

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering 

Samenvatting: Korting FLO-uitkering op WW-uitkering. De voor eiser 
gewijzigde gunstige regeling van artikel 3:5, zevende lid, van het AIB is met 

terugwerkende kracht tot 1 juli 2015 ongedaan gemaakt. Geen wettelijke 
grondslag voor korting ten tijde van het primaire besluit. Omissie wetgever. 

Strijd met het rechtszekerheidsbeginsel, zodat de ongunstige wijziging 
buiten toepassing dient te worden gelaten. Uitgaan van tekst van de wet en 

niet van de bedoeling van de wetgever. Geen uitzonderlijk geval in de zin 

van artikel 176, derde lid, van de Aanwijzing voor de regelgeving. De 
wijziging was niet voorzienbaar. Zelf in zaak voorzien door het primaire 

besluit te herroepen en te bepalen dat de WW-uitkering wordt voortgezet 
tot de datum van het pensioen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:1464&showbutton=true&keyword=Pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:1464&showbutton=true&keyword=Pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2054&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2054&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:975&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:975&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:940
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 976 

CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 977 
CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 978 

CRvB 10 maart 2017, ECLI:NL:CRVB:2017 979 
Rubriek: informatie 

Samenvatting van de gezamenlijke uitspraken: mededeling op pensioenoverzicht 

van AOW-datum is informatief; pensioenoverzicht is geen besluit ter zake de 
aanvangsdatum van de AOW-uitkering omdat het ter zake de ingangsdatum van 

de AOW-uitkering geen rechten constitueert; ter zake de vaststelling van de 
verzekerde jaren is het wel constitutief en daarmee een besluit waartegen in 

rechte kan worden opgekomen; verschuiving AOW-datum is geen 
eigendomsontneming in de zin van art. 1 van het eerste protocol bij het EVRM 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:976&
showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:977&
showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:978&

showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:979&

showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Den Haag 13 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2355 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: achterbalkon toegekend over voorhuwelijkse jaren tijdens 
huwelijkse periode geldt als pensioenopbouw tijdens huwelijk zodat het mede bij 

pensioenverevening wordt betrokken 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:235

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gepubliceerd week 20/3 – 26/3 

 

 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba 27 september 2017, 
ECLI:NL:OGHACMB:2016:145 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 
Samenvatting: Hof stelt partijen in de gelegenheid zich uit te laten over 

pensioenverrekening ineens door betaling van een koopsom, 

pensioenverrekening door de daarmee gemoeide koopsom te verrekenen in het 
kader van de boedelscheiding of uitgestelde pensioenverrekening 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2016:

145&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:940&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:940&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:976&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:976&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:977&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:977&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:978&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:978&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:979&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:979&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2355&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2355&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2016:145&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2016:145&showbutton=true&keyword=pensioen
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Gerechtshof Amsterdam 7 maart 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:723 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 
Samenvatting: Geen externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-

partner van een DGA door de BV, wel maandelijkse pensioenuitkering aan 

de vrouw, opeisbaar na aflossing van de lening van de BV aan de man. Tot 
aan de opeisbaarheid van de maandelijkse pensioenuitkering moet de man 

alimentatie voor de vrouw betalen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:72

3&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Amsterdam 26 juli 2016, ECLI:NL:GHAMS:2016:3044 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 
Samenvatting: beoordeling of BV verplicht is tot externe uitvoering van de ex-

partner van de DGA afhankelijk gesteld van nadere informatie die beschikbaar 

moet worden gesteld; DGA niet persoonlijk aansprakelijk voor externe uitvoering 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:30
44&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Rechtbank Den Haag 14 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:2523 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: verzoek om beëindiging alimentatie bij pensioeningang op grond 

van argument dat op die datum betalingen uit hoofde van pensioenverevening 
ingaan afgewezen omdat niet op voorhand vaststond dat de 

alimentatiegerechtigde dan geen behoefte meer zou hebben aan alimentatie en 

omdat niet vast stond dat de alimentatieplichtige op de gestelde datum 
daadwerkelijk met pensioen zou gaan 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:252

3&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 7 februari 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:121 
Rubriek: 

 samenloop pensioen met SV-uitkeringen 

 procesrecht/devolutieve werking van het hoger beroep 

Samenvatting: uitkeringen uit hoofde van de AAW en de WAZ mochten in 

mindering worden gebracht op het Functioneel Leeftijds Pensioen van het 
beroepspensioenfonds voor loodsen; in het kader van beoordeling van een in 

eerste aanleg aangevoerde grond voor de ingestelde vorderingen (positieve 
devolutieve werking van het hoger beroep) wordt het standpunt dat sprake is 

van eigendomsontneming op grond van art. 1 van het eerste protocol bij het 
EVRM verworpen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:12
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:723&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:723&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3044&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2016:3044&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2523&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:2523&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:121&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:121&showbutton=true&keyword=pensioen
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Rechtbank Limburg 23 maart 2016, ECLI:NL:RBLIM:2016:11613 
Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen 

Samenvatting: de clausule dat geen verrekening plaatsvindt van de waarde van 
ingegane of niet ingegane pensioenen houdt in dat ook de waarde van bijzonder 

partnerpensioen niet wordt verrekend gezien de omstandigheid dat de 

verrekeningsplichtige dit standpunt innam en ter zitting herhaalde, terwijl ter 
zitting geen verweer meer werd gevoerd 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2016:116

13&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 27/3 – 2/4 
 

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

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: aansprakelijkheid DGA voor externe uitvoering van de 
pensioenrechten van zijn ex-partner ten laste van zijn BV bij ernstig persoonlijke 

verwijtbaarheid; op grond van onaanvaardbaarheidsnorm geen externe 
uitvoering ten laste van inkomen gegenereerd na beëindiging van het huwelijk 

Annotatie: zie PJ 2017/87 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:245

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Midden-Nederland 15 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1175 

Rubriek: 

 Pensioen en scheiding/pensioenverevening 

 WSNP 

Samenvatting: recht op pensioenverevening gaat niet verloren indien de 
vereveningsplichtige na toelating tot de schuldsanering de schone lei wordt 

verleend 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:117

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Den Haag 15 maart 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:3046 

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen 

Samenvatting: de clausule in een samenlevingsovereenkomst dat partijen elkaar 
als begunstigde voor partnerpensioen zullen aanwijzen bij deelneming in een 

pensioenregeling die partnerpensioen kent impliceert niet de verplichting om 
daadwerkelijk partnerpensioen op te bouwen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:304

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 14 maart 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:197 
Rubriek: fiscaal/pensioenfondsvrijstelling winstbelasting 

Samenvatting: De vrijstelling van artikel 2, letter b, Landsverordening 
Winstbelasting kan gelden voor een stichting pensioenfonds die enkel de 

pensioenregeling uitvoert voor een of enkele werknemers. Pensioenlichamen 

komen in aanmerking voor de vrijstelling voor zover hun werkzaamheden zich 
beperken tot het beleggen van vermogen in verband met de door deze lichamen 

aangegane pensioenverplichtingen. Dat het bestuur van de pensioenfonds niet 
onafhankelijk is van de doterende vennootschap brengt niet met zich mee dat de 

vrijstelling niet geldt. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:197

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Amsterdam 27 maart 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:2068 

Rubriek:  

 Advies  

 Pensioenovereenkomst/partnerpensioen 

Samenvatting: goed werkgeverschap verplicht niet tot betaling schadevergoeding 
door de werkgever van een overleden werknemer aan diens partner indien de 

werknemer koos om niet deel te nemen aan de vrijwillige verzekering voor 
partnerpensioen; met het organiseren van een algemene 

voorlichtingsbijeenkomst voldeed de werkgever aan zijn zorgplicht (ook als de 

werknemer daarbij niet aanwezig was); geen verplichting voor de werkgever tot 
geven van individueel advies 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:206

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 3/4 - 9/4 
 

 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 28 februari 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:1157 

Rubriek: fiscaal/voorkoming dubbele belasting 

Samenvatting: Belanghebbende is woonachtig in Portugal. Hij ontvangt een 
pensioenuitkering uit Nederland. De rechtbank is van oordeel dat de 

inspecteur het volledige pensioen terecht in de heffing heeft betrokken nu 
dit pensioen in Portugal voor minder dan 90 procent in de heffing is 

betrokken. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:11

57&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 4 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2880 

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/verplichtstelling 

Samenvatting: werkgever viel onder bedrijfstakpensioenfonds bouwnijverheid; 
uitzondering voor werknemers die onder werkingssfeer ander 

bedrijfstakpensioenfonds vallen niet van toepassing omdat de werkgever pas 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:197&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:197&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2068&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:2068&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:1157&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:1157&showbutton=true&keyword=pensioen
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werd opgericht na inwerkingtreding van deze overgangsbepaling; het betrof in 
de bouw uitgezonden werknemers 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:288

0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Noord-Nederland 4 januari 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:884 
Rubriek: WWZ 

Samenvatting: voorziening in CAO (arbeidsongeschiktheidspensioen en 

premievrije voortzetting opbouw ouderdomspensioen) is aan transitievergoeding 
gelijkwaardige voorziening. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:884

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 10/4 – 16/4 
 

 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 10 januari 2017, 

ECLI:NL:OGHACMB:2017:11 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: voorwaardelijke pensioenrechten berustend op een regeling die al 
vóór het aangaan van het huwelijk bestond en die een niet te verwaarlozen band 

hebben met de gerechtigde dienen te worden verrekend in het kader van 
verdeling van een door echtscheiding ontbonden 

huwelijksgoederengemeenschap 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:

11&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 6 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1484 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: pensioen over vóórhuwelijkse periode van samenwoning dient 
mede bij pensioenverevening te worden betrokken omdat dit was 

overeengekomen in de samenlevingsovereenkomst die gold vóórdat partijen 

huwden 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:148
4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

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 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2880&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2880&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:884&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:884&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:11&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:11&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1484&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1484&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 18 van 62  

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&sh

owbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gepubliceerd week 17/4 – 23/4 

 

 
Rechtbank Gelderland 21 oktober 2015, ECLI:NL:RBGEL:2015:7708 

Rubriek:  

 Pensioenovereenkomst/uitvoering 

 Procesrecht/kracht en gezag van gewijsde 
Samenvatting: Nakomingsvordering veronderstelde pensioenovereenkomst 

strekkend tot onderbrenging gevorderde pensioenaanspraken bij pensioenfonds 
niet afgewezen op grond van kracht of gezag van gewijsde van een uitspraak in 

een eerdere pensioenzaak tussen werkgever en vroegere werknemer; rechtbank 

onbevoegd omdat werkgever in Japan is gevestigd en onduidelijk is wat de 
vordering inhoudt zodat de plaats waar deze moet worden uitgevoerd niet goed 

kan worden vastgesteld 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:770

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Amsterdam 11 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1264 

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/premieplicht 
Samenvatting: vordering tot restitutie premiecomponent in doorsneepremie voor 

dekking voorwaardelijke “VPL-rechten” na het eindigen van de deelneming aan 

het bedrijfstakpensioenfonds op grond van door de werkgever aangevraagde en 
verleende vrijstelling van de verplichte deelneming (waardoor de voorwaardelijke 

rechten verloren gingen) afgewezen gezien het solidariteitskarakter van de 
doorsneepremie 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:12
64&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800 

Rubriek: WWZ 
Samenvatting: billijke vergoeding naast transitievergoeding toegekend in het 

kader van ontbinding van de arbeidsovereenkomst in verband met ernstig 
verwijtbaar handelen van de werkgever; billijke vergoeding met punitief element 

gerelateerd aan inkomensderving tot pensioen 
Annotatie: de toegekende billijke vergoeding in deze zaak hield geen direct 

verband met de pensioenschade (gemiste pensioenopbouw tussen de datum van 

het eindigen van het dienstverband en de pensioendatum); vgl. Hoge Raad 30 
juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 waar dat wel het geval was 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

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://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:7708&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2015:7708&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1264&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1264&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:280
0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 18 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1696 

Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting/VTN 
Samenvatting: ABP bevoegd om in verband met beëindiging van de verplichte 

deelneming als gevolg van privatisering verzekeringstechnisch nadeel in rekening 
te brengen, ook al werd de aansluiting naadloos voortgezet op grond van 

vrijwillige aansluiting; geen misbruik van bevoegdheid; geen verplichting om het 

verzekeringstechnisch nadeel volgens bijlage 3 bij het Vrijstellingsbesluit te 
berekenen omdat het Vrijstellingsbesluit niet van toepassing is bij beëindiging 

van verplichte deelneming 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:169
6&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gepubliceerd week 24/4 – 30/4 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 17 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:571 

Rubriek: fiscaal/belastingheffing over pensioen 
Samenvatting: NATO-invaliditeitspensioen voor gewezen NATO functionaris in 

Nederland belast omdat de vrijstelling uit het NATO-Verdrag slechts geldt voor 
personen in functie; redenering dat het bovenmatige deel van het pensioen niet 

zou moeten worden belast en het zuivere deel volgens de saldomethode (gezien 
het ontbreken van premieaftrek) verworpen omdat geen sprake was van 

pensioen gezien het ontbreken van opbouwkarakter 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:571

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Den Haag 18 april 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1044 
Rubriek: waardeoverdracht 

Samenvatting: hoogte van tijdelijk ouderdomspensioen na collectieve 
waardeoverdracht door pensioenfonds aan verzekeraar bepaald door het 

toepasselijke pensioenreglement; aan onjuiste mededeling van de aannemende 

verzekeraar konden geen rechten worden ontleend; verzekeraar verplicht tot 
voortzetting van de voorwaardelijke toeslagverlening 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:270

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Rotterdam 14 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2838 
Rechtbank Rotterdam 14 april 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:2839 

Rubriek: pensioenovereenkomst/CAO 
Samenvatting: pensioencompensatieregeling weliswaar in strijd met CAO maar 

het buiten toepassing laten van de regeling zou tot een “onaanvaardbare” 

resultaat leiden 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2800&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:2800&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1696&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1696&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:571&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:571&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:270&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:270&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 20 van 62  

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:283

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:283

9&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Rotterdam 2 maart 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:3136 
Rubriek: insolventie pensioengerechtigde 

Samenvatting: ABP bevolen medewerking te verlenen aan dwangakkoord; 

argument dat aanvaarden dwangakkoord ten koste gaat van het collectief 
verworpen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:313

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

CRvB 26 april 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1473 
Rubriek: pensioenovereenkomst/AOW-gat 

Samenvatting: compensatieregeling tot 90% van de gerechtvaardigde aanspraak 
in combinatie met mogelijkheid van pensioenvervroeging om AOW-gat te dichten 

voldoende 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1473

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 25 april 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1842 

Rubriek: arbeidsongeschiktheid 

Samenvatting: vordering tot betaling van schadevergoeding in verband met 
gemist WAO-hiaatpensioen omdat arbeidsongeschiktheid niet door de werkgever 

aan de verzekeraar was gemeld afgewezen omdat ten tijde van het eindigen van 
de arbeidsovereenkomst geen recht op WAO bestond zodat ook geen recht op 

WAO-hiaatpensioen zou ontstaan 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:184

2&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 1/5 – 7/5 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 mei 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:1874 

Rubriek:  
Samenvatting: Nederland niet het gewoonlijk werkland in de zin van art. 6 EVO; 

hoewel de arbeidsovereenkomsten met de hoofdzakelijk in het buitenland 

werkzame werknemers zijn aangegaan met een Nederlandse werkgever is geen 
sprake is van terbeschikkingstelling aan Nederland volgens de 

Detacheringsrichtlijn; buitenlands arbeidsrecht van toepassing; 
Detacheringsrichtlijn niet van toepassing 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:2838&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:2838&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:2839&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:2839&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:3136&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:3136&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1473&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1473&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1842&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1842&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:187
4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 8/5 – 14/5 

 
 

CRvB 4 mei 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1676 
Rubriek: pensioenovereenkomst/einde pensioenovereenkomst/pensioenschade 

Samenvatting: Afwijzing verzoek om vergoeding van het voorwaardelijk 

pensioen(deel) dat niet meer tot uitbetaling zal komen omdat hem ontslag 
wegens ziekte is verleend. Vaststaat dat partijen met de finale kwijtingsclausule 

hebben beoogd een finale regeling te treffen. Anders dan appellant heeft 
betoogd, mocht die clausule aldus worden uitgelegd dat de finale kwijting zag op 

al hetgeen betrekking heeft op de beëindiging van zijn dienstverband en dus ook 
op eventuele pensioenrechten 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1676
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 25 april 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1627 

Rubriek: uitvoeringsovereenkomst 
Samenvatting: dekkingsgraadopslag te betalen bij overgang naar de solidaire 

portefeuille van de verzekeraar na het eindigen van de uitvoeringsovereenkomst 
berekend op basis van de grondslagen van de uitvoeringsovereenkomst zonder 

rekening te houden met de TRT die de verzekeraar in zijn jaarrekening moet 
aanhouden ter dekking van de pensioenverplichtingen (waardoor die 

verplichtingen hoger worden en de dekkingsgraad lager) 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:16

27&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Midden-Nederland 12 april 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1919 
Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen 

Samenvatting: bijzonder partnerpensioen door pensioenfonds na beëindiging 
samenleving terecht toegekend op grond van de wettelijke regelingen van art. 

16 en art. 57 Pensioenwet 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:191

9&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gepubliceerd 15/5 – 21/5 

 

 
Rechtbank Noord-Nederland 16 mei 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:1698 

Rubriek: 

 Pensioenovereenkomst/wijziging/aanspraakgerechtigden en 
pensioengerechtigden 

 Toeslagverlening 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1874&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:1874&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1676&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1676&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1627&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1627&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:1919&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:1919&showbutton=true&keyword=pensioen
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 Wijzigingsbeding 

Samenvatting: uitleg van in arbeidsovereenkomst geïncorporeerd 
pensioenreglement opgesteld door verzekeraar volgens CAO-norm; eenzijdig 

laten vervallen van automatisch volgen door de werkgever van de 
toeslagverlening door een BPF betekent inhoudelijke wijziging 

pensioenovereenkomst; eenzijdig wijzigingsbeding geldt ook na einde 

dienstverband; geen zwaarwichtig belang bij de eenzijdige wijziging aangetoond 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:169
8&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 11 mei 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3027 

Rubriek: 

 samenloop pensioen en SV-uitkeringen 

 procesrecht/rechter gebonden aan eindoordeel in tussenvonnis 
Samenvatting: korting Pools pensioen op WIA; niet met terugwerkende kracht 

over periode gedurende welke het UWV kon weten dat het Pools pensioen werd 
genoten; geen uitzondering wegens zeer bijzondere omstandigheden die het 

terugkomen op een eindoordeel in tussenvonnis rechtvaardigt 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:30

27&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Limburg 17 mei 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:4651 
Rubriek: procesrecht/voeging 

Samenvatting: voeging procedures strekkend tot nietigverklaring interne 
collectieve waardeoverdracht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:465

1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

HR 19 mei 2017, ECLI:NL:HR:2017:913 
Rubriek: fiscaal/Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting met de VS 

Samenvatting: verwijzing voor het beoordelen of een stamrecht geldt als aan een 

pensioen soortgelijke uitkering (zodat de heffing aan Nederland toekomt) 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:913&sh
owbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd 22/5 – 28/5 

 
 

Rechtbank Midden-Nederland 3 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:1921 
Rubriek: 

 pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

 procesrecht/rechtsverwerking 

 procesrecht/verjaring 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:1698&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:1698&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:3027&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:3027&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:4651&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:4651&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:913&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:913&showbutton=true&keyword=pensioen
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Samenvatting: vordering tot pensioenverrekening na beëindiging huwelijk in 
1986 niet verjaard omdat vordering tot verdeling van een overgeslagen goed niet 

aan verjaring onderhevig is (art. 3:178, lid 1 BW); rechtsverwerking aangenomen 
over de periode van pensioeningang tot het instellen van de 

pensioenverrekeningsvordering zodat de verrekeningsplichtige niet met 

terugwerkende kracht hoeft te betalen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:192
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

Gepubliceerd week 29/5 – 4/6 

 
 

Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 24 mei 2017, ECLI:OGEAA:2017:393 
Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioendatum 

Samenvatting: pensioenontslagbeding impliceert niet dat sprake is van een 
arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zodat sprake is van beëindiging met 

wederzijds goedvinden zodat geen opzegging is vereist en evenmin toestemming 

van de Directeur van de Directie Arbeid was vereist 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

Annotatie: het betrof hier toepassing van Arubaans arbeidsrecht 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:393

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 16 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:1846 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting (uitspraak van het hof): externe uitvoering van de pensioenrechten 
van de ex-partner van de DGA impliceert geen conversie; benoeming deskundige 

om te bepalen welk bedrag gezien het dekkingstekort door de BV beschikbaar 

kan worden gesteld voor externe uitvoering van de pensioenrechten van de ex-
partner van de DGA zonder de continuïteit van de BV in gevaar te brengen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:18

46&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:30
48&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 11 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3096 

Rubriek: Pensioenovereenkomst/wijziging pensioenovereenkomst van 
deelnemers 

Samenvatting: werkgever schond een uit het “goed werkgeverschap” 
voortvloeiende informatieplicht in verband met de gevolgen van overgang van 

een uitkeringsovereenkomst (eindloonsysteem) naar een premieovereenkomst 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:309

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
 

 

 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:1921&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:1921&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:393&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:393&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1846&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:1846&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:3048&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2015:3048&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:3096&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:3096&showbutton=true&keyword=pensioen
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Rechtbank Noord-Holland 24 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4194 
Rubriek: samenloop pensioen en SV-uitkeringen 

Samenvatting: deeltijdpensioen gekort op WW; uitzondering voor 
deeltijdpensioen dat inging in ruil voor verkorting van de werktijd voor het ontslag 

niet van toepassing 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:41

94&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 25 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3542 
Rubriek: 

 Informatieplichten 

 Pensioenovereenkomst/partnerpensioen 

Samenvatting: geen tekortkoming ter zake informatieplichten van pensioenfonds 
bij uitdrukkelijke keuze voor het niet uitruilen van ouderdomspensioen voor 

partnerpensioen waarvoor de partner zelf tekende; geen onrechtmatig handelen; 
beroep op dwaling afgewezen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:354
2&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 29 maart 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1563 

Rubriek: fiscaal/afkoop 
Samenvatting: navorderingsaanslag ter zake afzien pensioen door DGA terecht 

opgelegd nadat de DGA de pensioenvoorziening had verrekend met een 
rekening-courantschuld aan de BV en vervolgens de BV had geliquideerd 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:15

63&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Midden-Nederland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2305 
Rubriek: 

 Advisering/advocaat 

 procesrecht/bekwame spoed (art. 6:89 BW) 

Samenvatting: beroep op ontbreken van vereiste bekwame spoed voor instellen 

vordering slaagt; overweging ten overvloede: geen beroepsfout gemaakt door 
een advocaat die een werknemer bijstaat in het kader van ontbinding van een 

arbeidsovereenkomst waarbij er niet op is gewezen dat indien de mate van 
arbeidsongeschiktheid na einde arbeidsovereenkomst toeneemt, de mate waarin 

premievrije pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid bestaat niet 
wordt aangepast. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:230
5&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Centrale Raad van Beroep 1 juni 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:1904 
Rubriek: gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd 

Samenvatting: compensatieregeling voor het AOW-gat ontstaan door verhoging 
van de AOW-leeftijd kent leeftijdsonderscheid maar is objectief gerechtvaardigd; 

geen excessieve inbreuk op eigendomsrecht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1904

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2043 
Rubriek:  

 pensioenovereenkomst/uitleg 

 toeslagverlening 

Samenvatting: uitleg van de bepaling in een pensioenreglement die inhoudt dat 
toeslagen worden verleend “voor zover de middelen dat toelaten” aan de hand 

van het gebruik op basis van toepassing van het leerstuk van de aannemelijkheid 
van het rechtsgevolg als component van de CAO-uitlegmethode; betekenis van 

de uitvoeringsovereenkomst bij uitleg van een pensioenreglement; ontbreken 

van toeslagen bij gebrek aan middelen in geval van voorwaardelijke 
toeslagverlening. 

Annotatie: zie de annotatie in Pensioen Jurisprudentie (PJ 2017/117) 
Tekst niet op www.rechtspraak.nl 

 

 
Gepubliceerd week 5/6 – 11/6 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 14 februari 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:1240 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: geen wijziging alimentatie na ingang betalingen uit hoofde van 

pensioenverevening aan de vrouw gezien het overeengekomen niet-
wijzigingsbeding, mede omdat ten tijde van het sluiten van het convenant 

waaraan de alimentatie werd ontleend voorzienbaar was dat de 
alimentatiegerechtigde voor het verstrijken van de overeengekomen 

alimentatieduur naast de alimentatie de uitkeringen uit hoofde van 

pensioenverevening zou gaan ontvangen; het convenant hield niet in dat impliciet 
zou zijn overeengekomen dat de bedragen die uit hoofde van 

pensioenverevening aan de alimentatiegerechtigde werden betaald op de 
alimentatie in mindering zouden komen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:124
0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 6 juni 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1513 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting 

Samenvatting: werkgever viel niet onder de werkingssfeer van het 

bedrijfstakpensioenfonds omdat niet aan het kwantitatieve 
hoofdzakelijkheidscriterium was voldaan waardoor niet meer aan toetsing van 

het kwalitatieve criterium werd toegekomen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1904&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:1904&showbutton=true&keyword=pensioen
http://www.rechtspraak.nl/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:1240&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:15
13&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Midden-Nederland 29 mei 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:2539 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: draagkracht van de DGA voor betaling alimentatie beperkt tot het 

DGA-salaris gezien het negatieve eigen vermogen van de BV; pensioenpremie 
komt niet ten laste van de draagkracht omdat de pensioenregeling onvoldoende 

concreet is 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
Annotatie: niet duidelijk is of het eigen vermogen negatief was door waardering 

van eventueel pensioen in eigen beheer op marktwaarde, zodat het belang van 
de uitspraak voor de pensioenpraktijk beperkt is (echter: indien het eigen 

vermogen van de BV door waardering van de pensioenvoorziening op 
marktwaarde negatief zou zijn, zou de uitspraak volgend niet met 

dividendopnames voor betaling van alimentatie rekening mogen worden 

gehouden) 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:253

9&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 12/6 – 18/6 
 

 
Rechtbank Noord-Holland 26 april 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:3818 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: pensioenpremietoelage voor vrijwillige pensioenverbetering als 

compensatie voor het verhogen van de pensioenleeftijd en de 

werkgeversbijdrage aan een levensloopregeling worden tot de draagkracht voor 
het berekenen van verschuldigde alimentatie gerekend omdat geen verplichting 

bestaat om tot pensioenverbetering over te gaan en om deel te nemen aan de 
levensloopregeling 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:38
18&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 19/6 – 25/6 

 
 

Rechtbank Limburg 11 maart 2015, ECLI:NL:RBLIM:2015:2113 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/VTN 

Samenvatting: overeengekomen VTN buiten toepasselijkheid van het 
Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 rechtsgeldig (contractvrijheid) 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2015:211
3&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 6 juni 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:4894 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: pensioenverevening leidt in de concrete omstandigheden van de 
berechte situatie niet tot een “onaanvaardbaar” rechtsgevolg 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:489
4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 26/6 – 2/7 

 
 

Rechtbank Amsterdam 27 juni 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:4589 
Rubriek: gelijke behandeling/Onderscheid naar leeftijd 

Samenvatting: leeftijdsonderscheid bij verhoging pensioenleeftijd van 56 naar 58 
jaar objectief gerechtvaardigd op basis van doorstromingsargument 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:458
9&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 1 maart 2016, 
ECLI:NL:OGHACMB:2016:176 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 
Samenvatting: compensatie van betalingen uit hoofde van pensioenverrekening 

met overbedelingsvordering 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2016:

176&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 

Rubriek: WWZ 

Samenvatting: in geval van toekenning van een billijke vergoeding na een 
vernietigbaar ontslag mag bij de vaststelling daarvan, anders dan bij de 

vaststelling van een transitievergoeding, met de gevolgen van het ontslag 
rekening worden gehouden (aanvulling WPMT: ook pensioenschade); vgl. 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1187&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 9 mei 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3886 

Rubriek: 

 bedrijfstakpensioenfonds/premieplicht 

 procesrecht/verjaring 

Samenvatting: opeisbaarheid premievordering in uitvoeringsreglement 
constitutief bepaald op een bepaalde periode na het opleggen van een 

premienota/termijn van 5 jaar van het toepasselijke art. 3:308 BW vangt aan na 
afloop van die termijn 
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Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:388

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gepubliceerd week 3/7 – 9/7 
 

 
Rechtbank Den Haag 30 november 2016, ECLI:NL:RBDHA:2016:17098 

Rechtbank Den Haag 10 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:7283 

Rubriek: 

 Bedrijfstakpensioenfonds/informatieverstrekking 

 Herstel van fouten door pensioenuitvoerder  

 Procesrecht/verjaring 
Samenvatting: op vordering tot schadevergoeding in verband met verlaging 

pensioen op grond van foutherstel gegrond op onrechtmatige daad is art. 59 PW 
niet van toepassing/hoofdregel dat het pensioenreglement doorslaggevend is 

voor de vaststelling van de aanspraken niet van toepassing als 
pensioengerechtigde op onjuiste opgaven van de pensioenuitvoerder mocht 

vertrouwen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2016:170

98&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:728

3&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Overijssel 13 juni 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:2360 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: geen bewijs dat pensioenverrekening ineens per datum scheiding 
was gerealiseerd zodat verificatoire bescheiden dienden te worden verstrekt om 

recht op pensioenverrekening door middel van periodieke betalingen vanaf 

ingang ouderdomspensioen te kunnen vaststellen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:236
0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 4 juli 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3060 

Rubriek: waardeoverdracht 
Samenvatting: niet gebundelde individuele verzoeken tot waardeoverdrachten 

gelden niet als groepsgewijze waardeoverdracht, mede gezien het ontbreken van 
een coördinerende rol van de werkgever/vertraging in de afhandeling komt voor 

rekening en risico van de belanghebbende omdat het toepasselijke art. 75, lid 2 

PW geen termijn voor afhandeling kent 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:306
0&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Limburg 28 juni 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:6071 
Rubriek: 

 Afstand 

 Pensioenovereenkomst/bron 

Samenvatting: overeenkomst strekkend tot afstand van pensioen rechtsgeldig tot 
stand gekomen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:607
1&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2017%3a6071 

 
 

Gepubliceerd week 10/7 – 16/7 

 
 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 12 juni 2017, ECLI:NL:OGEAC:2017:80  
Rubriek: 

 Toeslagverlening 

 VUT-overeenkomst 

 Procesrecht/toetsing wetgeving 

Samenvatting: geen misbruik van recht of onrechtmatig handelen bij toepassing 
wetgeving; geen toetsing formele wetgeving aan ongeschreven 

rechtsbeginselen; geen eigendomsontneming of “excessive burden” bij 

premieoplegging duurtetoeslagen; vordering ter zake VUT-uitkeringen 
toegewezen gezien het ontbreken van verweer. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:80

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Den Haag 20 juni 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:6795 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: geen verevening buitenlands pensioen bij toepasselijkheid van 
Spaans recht; ontbreken pensioendeling gecompenseerd via de alimentatie op 

grond van Spaans recht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:679

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

HR 14 juli 2017, ECLI:NL:HR:2017:1324 
Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie 

Samenvatting: conserverende aanslagen voor pensioen en lijfrente niet in strijd 
met de goede trouw die in acht moet worden genomen bij de uitleg en toepassing 

van het Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en 
Frankrijk. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

Annotatie: volgens het Verdrag komt de belastingheffing over afkoopsommen en 
termijnen van lijfrenten en pensioen aan Frankrijk (de woonstaat) toe. De 

Nederlandse wetgeving inhoudend dat de afkoopsom respectievelijk de 
uitkeringen worden geacht te zijn genoten vóór emigratie houdt stand. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:1324&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Midden-Nederland 30 juni 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3249 
Rubriek: 

 Gelijke behandeling/Onderscheid naar leeftijd 

 WWZ 

Samenvatting: voornemen tot stellen prejudiciële vragen aan de Hoge Raad ter 

zake het al dan niet rechtsgeldig zijn van art. 7:673, lid 7, aanhef en onder b BW 
(geen transitievergoeding verschuldigd bij pensioenontslag); verwijzing naar 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 2 februari 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:345. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:324

9&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerecht in eerste aanleg van Sint Maarten 21 juni 2017, 

ECLI:NL:OGEAM:2017:32 
Rubriek: pensioenontslag 

Samenvatting: geen pensioenontslagbeding aangenomen bij ontbreken 

schriftelijke arbeidsovereenkomst; staking onderneming komt voor risico 
werkgever; geen overgang onderneming aangenomen omdat Sint Maarten geen 

Wet overgang onderneming conform Nederlands recht kent; billijke vergoeding 
naast pensioen toegekend buiten toepassing van de kantonrechtersformule 

omdat het pensioen niet adequaat was 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAM:2017:32

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 4 juli 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:552 

Rubriek: 

 Pensioenovereenkomst/bron pensioenovereenkomst 

 Procesrecht/bewijs 

Samenvatting: omkering bewijslast; “werkgever” dient te bewijzen dat geen 
arbeidsovereenkomst met daaraan gekoppelde pensioentoezegging bestond in 

verband met verrichte arbeid. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:552

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gepubliceerd week 17/7 – 23/7 

 
 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 15 juni 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:3697 

Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag bij emigratie 
Samenvatting: conserverende aanslag aan pensioen-BV over 2010 ten onrechte 

opgelegd gezien het ontbreken van een duurzame band met Nederland 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:36

97&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5687 
Rubriek: 

 Advies verzekeraar 

 woekerpolis 

Samenvatting: informatieplicht verzekeraar kan op grond van derde richtlijn 
Leven verder gaan dan verplichting voortvloeiend uit RIAV-1994 op grond van de 

eisen voortvloeiend uit de precontractuele goede trouw; beroep op arrest NN/Van 

Leeuwen; verzekeraar diende vooruitlopend op invoering van de RIAV-1998 
vanaf 1996 de op zelfregulering gebaseerde CRR-1996 in acht te nemen; geen 

verplichting tot explicitering risicopremies en hefboomeffect; geen schending 
zorgplicht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:568
7&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 18 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:1930 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/bestuurdersaansprakelijkheid 

Samenvatting: feitelijke beoordeling of een bij het dagelijks beleid van een 

vennootschap betrokken persoon fungeerde als ware hij bestuurder; melding 
voordat premie definitief vaststaat kan rechtsgeldig zijn als voldoende 

duidelijkheid bestaat over de hoogte van de premie en op voorhand duidelijk is 
dat deze niet zal kunnen worden voldaan; onvoldoende gemotiveerd is de 

melding gebaseerd op de stelling dat bij de prijsstelling niet met de 

pensioenpremie rekening is gehouden; ook aansprakelijkheid voor gewezen 
bestuurder mede omdat ten onrechte een dividenduitkering was gedaan terwijl 

bekend was dat premie aan het bedrijfstakpensioenfonds diende te worden 
voldaan 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:19

30&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5654 
Rubriek: 

 Advies verzekeraar 

 woekerpolis 

Samenvatting: informatieplicht verzekeraar kan op grond van derde richtlijn 

Leven verder gaan dan verplichting voortvloeiend uit RIAV-1994 op grond van de 
eisen voortvloeiend uit de precontractuele goede trouw; beroep op arrest NN/Van 

Leeuwen; verzekeraar diende vooruitlopend op invoering van de RIAV-1998 
vanaf 1996 de op zelfregulering gebaseerde CRR-1996 in acht te nemen; geen 

verplichting tot explicitering risicopremies en hefboomeffect; geen schending 
zorgplicht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:565
4&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gepubliceerd week 24/7 – 30/7 
 

 
Rechtbank Rotterdam 19 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5665 

Rubriek: advisering/pensioenadviseur 

Samenvatting: in 1999 rustte op een pensioenadviseur de zorgplicht om na te 
gaan of een af te sluiten pensioenverzekering binnen de juridische en fiscale 

randvoorwaarden valt; beroep op “eigen schuld” klant afgewezen vanwege 
bijzondere deskundigheid die van de pensioenadviseur mocht worden verwacht 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:566
5&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Noord-Holland 12 juli 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:5840 
Rubriek: arbeidsongeschiktheid/uitlooprisico 

Samenvatting: recht op premievrije pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid 

gekoppeld aan criterium “ongeschiktheid tot werken” en het “bestaan van een 
loondoorbetalingsverplichting ingevolge het BW” maakt dat dit recht in geval van 

het eindigen van de uitvoeringsovereenkomst vóór ingang van de WIA-uitkering 
moet worden toegekend omdat het onder het gegeven de gekozen definitie onder 

het uitlooprisico valt 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:58

40&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 13 juli 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:588 

Rubriek: fiscaal/afkoop pensioen 

Samenvatting: betaling uit hoofde van pensioenverrekening waarbij 
pensioenrechten van de verrekeningsplichtige intact blijven is geen belaste 

afkoop pensioen maar betaling in het kader van boedelscheiding  
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:588

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
CRvB 20 juli 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2515 

Rubriek: 

 Pensioenovereenkomst/uitleg 

 pensioenovereenkomst/pensioendatum 

Samenvatting: wijziging van het tekstvoorstel voor een 
vaststellingsovereenkomst gesloten in 2011 inzake uitdiensttreding dat een 

afvloeiingsuitkering doorloopt tot het bereiken van de 65-jarige leeftijd in de 
bepaling dat deze doorloopt tot de pensioengerechtigde leeftijd betekent niet dat 

de Minister het risico van verhoging van de AOW-leeftijd heeft overgenomen 
Klik hier voor de samenvatting 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2515
&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Zeeland-West-Brabant 25 juli 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:4579 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: bij vaststelling van de draagkracht voor het betalen van 
alimentatie uitgaande van het inkomen dat tijdens het geëindigde dienstverband 

werd genoten wordt het de alimentatieplichtige gegund hetzelfde bedrag voor 

pensioenpremie te besteden als tijdens het dienstverband werd ingehouden; een 
ontvangen transitievergoeding leidt niet tot verhoging van de draagkracht omdat 

deze is bedoeld ter vervanging van voorheen genoten arbeidsinkomen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:45

79&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Noord-Holland 31 mei 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:4854 

Rubriek: pensioen en scheiding/bijzonder partnerpensioen 
Samenvatting: bij gebreke van een schriftelijke pensioenovereenkomst werd uit 

de feiten en omstandigheden het (voort)bestaan van een pensioenovereenkomst 

met partnerpensioen als onderdeel daarvan aangenomen zodat de verzekeraar 
een bijzonder partnerpensioen diende af te splitsen 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:48

54&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gepubliceerd week 31/7 – 6/8 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 18 juli 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:6114 

Rubriek: fiscaal/dubbele belastingheffing 

Samenvatting: Belgisch tweede pijler rustpensioen in Nederland belast onder 
verdrag ter voorkoming van dubbele belasting omdat het verdrag van het 

woonlandbeginsel uitgaat 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:611

4&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Amsterdam 18 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:2946 

Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen 

Samenvatting: bij gebreke van het vereiste notarieel samenlevingscontract en de 
vereiste aanmelding geen buiten reglementair recht op partnerpensioen; beroep 

op onaanvaardbaarheidsleerstuk faalt 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:29
46&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Oost-Brabant 31 juli 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4034 en Rechtbank 
Oost-Brabant 31 juli 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:4035 

Rubriek: afkoop 
Samenvatting: faillissementsfraude; verzwijging faillissement bij afkoop leidend 

tot afkoop van een verzekering buiten de failliete boedel om strafbaar feit voor 

zowel voor verzekeringnemer als zijn partner die moest meetekenen 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:403
4&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:403

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 7/8 – 13/8 

 
 

CBB 27 juni 2016, ECLI:NL:CBB:2017:291 

Rubriek: 

 Advies 

 Jaarrekening 

 Pensioen en scheiding/DGA 
Samenvatting: accountant gaf ten onrechte samenstellingsverklaring af voor 

jaarrekening BV waarin pensioen in eigen beheer werd opgebouwd uitgaande 
van het stopzetten van de pensioenopbouw vanaf 2014 bij gebreke van 

instemming van de partner van de DGA 

Annotatie: deze uitspraak lijkt op het eerste gezicht onjuist omdat het in deze 
casus de toekomstige pensioenopbouw betrof; art. 20 en art. 57 Pensioenwet 

beschermen uitsluiten verworven pensioen maar raken niet de toekomstige 
pensioenopbouw; tijdens huwelijk heeft de partner bovendien geen eigen 

vorderingsrecht op het partnerpensioen (Asser/Lutjens 7-XI 2016/569). In casu 
was het instemmingsrecht van de partner voor wijziging van de 

pensioenovereenkomst echter opgenomen in de pensioenovereenkomst. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2017:291&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Midden-Nederland 9 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4088 
Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen 

Samenvatting: vordering tot betaling van schadevergoeding in verband met niet 
uitgekeerd partnerpensioen uit hoofde van in verband met faillissement van de 

werkgever premievrij gemaakte C-polis omdat deze door andere 
verzekeringnemer had kunnen en moeten worden voortgezet afgewezen (het 

betrof de C-polis van de CEO van een BV die het verzekeringnemerschap en 

daarmee de risicodekking door zijn holding-BV had willen laten overnemen); 
overnemen C-polis was na 2007 niet mogelijk vanwege het vervallen van de C-

polis constructie door invoering van de Pensioenwet met ingang van 2007. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:408

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Overijssel 21 juli 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3179 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: executoir beslag gelegd op basis van veroordelend vonnis 
strekkend tot externe uitvoering van de rechten van de ex-partner van een DGA 

op het pensioen in eigen beheer van de DGA vexatoir omdat aannemelijk was 

dat in hoger beroep zou komen vast te staan dat de DGA hogere vorderingen op 
de ex-partner had dan andersom 

Annotatie: bijzondere uitspraak omdat de veroordeling tot externe uitvoering van 
de rechten van de ex-partner van een DGA op het pensioen in eigen beheer van 

de DGA niet tot betaling aan de ex-partner leidt, maar tot betaling aan een 

pensioenuitvoerder zodat verrekening niet aan de orde kan komen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:317
9&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 14/8 – 20/8 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 8 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3219 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: kinderalimentatieplichtige mocht niet afzien van 

pensioenverevening jegens zijn ex-partner ten koste van de draagkracht voor 
betaling van kinderalimentatie voor een kind uit het betreffende huwelijk; 

alimentatieplichtige toegelaten te bewijzen dat het betreffende te verevenen 
pensioen het enige pensioen van de ex-echtgenote was gegeven de 

omstandigheid dat de ex-echtgenote en het kind waarvoor kinderalimentatie zou 
moeten worden betaald dat betwisten 

Annotatie: de alimentatieplichtige wordt hier in een lastige bewijspositie 

gebracht, immers: hoe zou hij moeten bewijzen dat zijn ex-partner geen andere 
pensioenen heeft opgebouwd (“negativa non probanda sunt”)? Een en ander zou 

zich moeten oplossen in het licht van het leerstuk van de bijzondere 
exhibitieplicht van art. 843a Rv. en/of art. 9 WVPS. Het had meer voor de hand 

gelegen de ex-partner de relevante pensioeninformatie in geding te doen 

brengen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:32
19&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Rechtbank Midden-Nederland 19 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:3712 

Rubriek: WWZ 
Samenvatting: vervolg op Rechtbank Midden-Nederland 30 juni 2017, 

ECLI:NL:RBMNE:2017:3249 waarin prejudiciële vragen aan de Hoge Raad 
werden aangekondigd omtrent het al dan niet strijdig zijn van de wettelijke 

regeling dat bij ontslag na pensioeningang geen transitievergoeding is 

verschuldigd met Richtlijn 2000/78 inzake leeftijdsonderscheid; formulering van 
de vragen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:371

2&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Rotterdam 16 juli 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:5850 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: toepassing van HR 14 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:693; externe 
uitvoering naar evenredigheid van de commerciële waarde van de rechten van 

de ex-partner van de DGA op diens pensioen in eigen beheer en de voor de DGA 

resterende rechten vermeerderd met de kostenopslagen die de verzekeraar 
rekent; voor externe uitvoering van de pensioenrechten dient de BV de fiscale 

pensioenvoorziening en het fiscale eigen vermogen beschikbaar te stellen. 
Annotatie: deze uitspraak ligt in lijn van de wijze waarop het arrest van de Hoge 

Raad werd geïnterpreteerd in mijn annotatie bij dat arrest (PJ 2017/87; te vinden 

op www.thijssen-pensioen-informatie.nl onder publicaties – annotaties) 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:585
0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Noord-Holland 1 maart 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:1528 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 
Samenvatting: indien onder de WVPS vallend pensioen is opgebouwd, zijn 

partijen op grond van de WVPS verplicht medewerking te verlenen aan uitvoering 
van pensioenverevening door ondertekening van het wettelijke 

standaardformulier 

Annotatie: onjuiste uitspraak; het zelfstandig recht op uitbetaling ten laste van 
de pensioenuitvoerder in geval van wettelijke standaardverevening kan worden 

gevestigd door het eenzijdig ondertekenen en inzenden van het wettelijk 
standaardformulier door de vereveningsgerechtigde; uitsluitend indien van het 

wettelijk systeem wordt afgeweken is voor het vestigen van het zelfstandig recht 
op uitbetaling ten laste van de pensioenuitvoerder de handtekening van beide 

partijen noodzakelijk 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:15

28&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:5443 
Rubriek: eigendom 

Samenvatting: AOW-kruimelpensioen (minder dan een jaar pensioenrechten 
opgebouwd). De afschaffing van het kruimelpensioen is niet in strijd met artikel 

1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Dit levert dan ook geen onevenredige 

last voor de betrokkene (‘individual and excessive burden’) op. In het geval 
waarin er samenloop is van de verhoging van de pensioenleeftijd en de 

afschaffing van het kruimelpensioen (door de verschoven pensioenleeftijd bereikt 
men pas na de afschaffing van het kruimelpensioen de pensioengerechtigde 

leeftijd) is evenmin sprake van een onevenredige last voor de betrokkene. 
Annotatie: opmerkelijk is dat in de toelichting op het voorstel van Wet 

waardeoverdracht klein pensioen de vrees wordt geuit dat bij het laten vervallen 

van tweede pijler pensioen boven € 2 sprake zou kunnen zijn van onrechtmatige 
eigendomsontneming, terwijl het vervallen van een aanmerkelijk groter AOW-

bedrag (pensioen in de eerste pijler; bestemd voor primaire levensbehoefte) niet 
als eigendomsontneming geldt. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

http://www.thijssen-pensioen-informatie.nl/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:5850&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:5850&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:1528&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:1528&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:544
3&showbutton=true&keyword=vervallen+AOW 

 
 

Week 21/8 – 27/8 

 
 

Rechtbank Overijssel 8 augustus 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3161 
Rubriek: eigendom 

Samenvatting: verhoging AOW-leeftijd getoetst aan EHRM 13 december 2016, 

ECLI:CE:ECHR:2016:1213JUD005308013, zaaknummer 53080/13 waarin werd 
geoordeeld dat een ontneming van een pensioen in beginsel een als 

eigendomsontneming in de zin van art. 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM 
leidt, maar een redelijke verlaging van een pensioen of een daaraan gekoppeld 

recht in beginsel niet en waarin werd geoordeeld dat in het kader van de 
redelijkheidstoets kan niet worden volstaan met uitsluitend toetsing van de 

reductie van het pensioen, maar dat alle omstandigheden van het individuele 

geval in aanmerking moeten worden genomen (ook de individuele 
omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert); in dit licht oordeelde de 

rechtbank dat niet uitsluitend het inkomen van belanghebbende moest worden 
getoetst, maar tevens bijvoorbeeld de vaste lasten, de vermogenspositie van 

belanghebbende en de andere effecten die het AOW-uitstel heeft; besluit van de 

SVB vernietigd en SVB veroordeeld tot het nemen van een nieuw besluit 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:316
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 28/8 – 3/9 

 
 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2017, 
ECLI:NL:OGEAC:2017:103 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: pensioenverrekening door middel van betaling ineens op 
rechtstreekse betaling door pensioenuitvoerder aan de verrekeningsgerechtigde 

vanaf ingang pensioen (pensioenuitvoerder had aangegeven daaraan 
medewerking te zullen verlenen) 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:103
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 21 augustus 2017, 
ECLI:NL:OGEAC:2017:105 

Rubriek: fiscaal/voorkoming dubbele belasting over tweede pijler 

pensioenuitkeringen 
Samenvatting: belanghebbende is ingezetene van Curaçao met ABP-pensioen uit 

Nederland. In Curaçao is belanghebbende belast voor het wereldinkomen; 
daaronder valt het ABP-pensioen. Het heffingsrecht over het ABP-pensioen wordt 

ingevolge artikel 17 van de BRK toegewezen aan Nederland. Om dubbele 

belasting te voorkomen, moet van de zijde van Curaçao een tegemoetkoming 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5443&showbutton=true&keyword=vervallen+AOW
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:5443&showbutton=true&keyword=vervallen+AOW
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3161&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:3161&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:103&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:103&showbutton=true&keyword=pensioen
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(belastingvermindering) worden verleend. De wijze van tegemoetkoming wordt 
geregeld in artikel 24, eerste lid, van de BRK. Hierbij moet in acht worden 

genomen dat de vermindering van de inkomstenbelasting ter voorkoming van 
dubbele belasting vóór gaat op de vermindering van de belasting ingevolge de 

heffingskortingen AOV en AVBZ. Nu gesteld noch gebleken is dat 

belanghebbende met betrekking tot de AOV op grond van het Landsbesluit 
uitbreiding en beperking kring verzekerden niet verzekerd is en dat 

belanghebbende op grond van het Landsbesluit beperking kring verzekerden 
(AVBZ) niet verzekerd is of is vrijgesteld, volgt dat hij tot de kring van 

verzekerden voor de AOV en AVBZ behoort en premieplichtig is in Curaçao. 

Annotatie: deze uitspraak werd gedaan met een beroep op Gemeenschappelijk 
Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba 5 mei 2017, ECLI:NL:OGHACMB:2017:39, zoals uit de uitspraak blijkt. 
De uitspraak betekent praktisch dat Curaçao belastingvermindering moet geven 

in verband met de Nederlandse ingehouden belasting (gunstig voor de 
belastingplichtige), de Curaçaose heffingskorting moet worden berekend over het 

inkomen na aftrek van de door Nederlands ingehouden belasting (ongunstig voor 

de belastingplichtige), maar de premie AOV en AVBZ mede over het in Nederland 
belaste volledige ABP-pensioen moet worden berekend ondanks Nederlandse 

premieheffing omdat deze premieheffing geen onderdeel uitmaakt van de 
regeling voor voorkoming van dubbele belasting (ongunstig voor de 

belastingplichtige). 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:105

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Den Haag 1 augustus 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2468 

Rubriek: 

 Arbeidsongeschiktheid 

 Pensioenovereenkomst/uitleg 

Samenvatting: uitleg pensioenreglement (feitelijk: pensioenovereenkomst) aan 
de hand van de CAO-norm, dat wil zeggen: uitleg op basis van de betekenis die 

naar objectieve maatstaven aan de bewoordingen moet worden toegekend, 
rekening houdend met aard en strekking van de bepalingen, elders in het 

reglement gebruikte formuleringen en de aannemelijkheid van de 

rechtsgevolgen; geen premievrije voortzetting van de pensioenopbouw in 
verband met arbeidsongeschiktheid over de periode van pensioenuitstel in 

verband met het reglementair doorlopen van arbeidsongeschiktheidspensioen na 
de pensioenrichtleeftijd; verval van “voordeel” door actuariële omrekening van 

het ouderdomspensioen van leeftijd 60 naar 61 aan de werkgever was rechtens. 

Annotatie: vergelijk Gerechtshof Amsterdam 30 mei 2017, 
ECLI:NL:GHAMS:2017:2043 met annotatie in Pensioen Jurisprudentie (PJ 

2017/117); omdat het verval van het voordeel door omrekening in de 
pensioenovereenkomst was voorzien geen strijd met art. 20 Pensioenwet. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:24

68&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerechtshof Amsterdam 22 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3381 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: pensioenpremie geen onderdeel van de ‘behoefte” aan alimentatie 
daar partijen tijdens huwelijk geen van beiden pensioen opbouwden 

(pensioenpremie geen huwelijksgerelateerde behoefte) 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:33

81&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Noord-Nederland 23 augustus 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:3162 
Rubriek: WWZ 

Samenvatting: gefixeerde schadevergoeding van art. 7:677, lid 2 jo. lid 3 BW 
dient te worden gesteld op het bruto loon en omvat werkgeverspensioenpremie 

Annotatie: vergelijk Hoge Raad 30 juni 2017, ECLI:NL:HR:2017:1187 en 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 maart 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:2800 

ten aanzien van de “billijke vergoeding” die kan worden toegekend bij 

vernietigbaar ontslag waarvan pensioenschade óók onderdeel kan uitmaken 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:316
2&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Week 4/9 – 10/9 

 
 

Gerechtshof Den Haag 5 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2478 
Rubriek: 

 Uitleg  

 toeslagverlening 

Samenvatting: het eindigen van een voorwaardelijke toeslagregeling die recht 

geeft op toeslagen zolang de middelen in het depot bij de verzekeraar toereikend 
zijn als gevolg van opzegging door de werkgever van de uitvoeringsovereenkomst 

is een beëindiging van rechtswege indien in de pensioenovereenkomst is bepaald 
dat de toeslagregeling eindigt bij beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst; 

een dergelijke bepaling geldt niet als eenzijdig wijzigingsbeding in de zin van art. 

19 Pensioenwet; uitleg van de toeslagregeling op basis van de CAO-
uitlegmethode; geen sanctie op schending contractuele informatieplicht 

werkgever; geen bijstortingsverplichting op grond van de 
“onaanvaardbaarheidsleer”. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:24
78&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 20 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2560 
Rubriek: pensioen en scheiding/IPR 

Samenvatting: gezien de toepasselijkheid van Duits huwelijksvermogensrecht 

dient de vraag of recht bestaat op pensioendeling naar Duits recht te worden 
beantwoord (art. 10:51 BW); Duitse regeling voor de Versorgungsausgleich van 

toepassing; omdat de Versorgungsausgleichgesetz van 4 april 2009 op 1 
september 2009 in werking is getreden dient op grond van het overgangsrecht 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:3381&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:3381&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:3162&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:3162&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2478&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2478&showbutton=true&keyword=pensioen
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aan de hand van het toepasselijke materiele recht rond de destijds bestaande 
Zugewinngemeinschaft van partijen worden bepaald of en zo ja: welke 

Versorgungsausgleich van toepassing is; bewijsopdracht. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:25

60&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
CRvB 6 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2864 

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering 

Samenvatting: het al vóór het intreden van werkloosheid op 1 juni 2015 
ontvangen prepensioen (op grond van demotie, naast arbeidsinkomen op basis 

van het resterende dienstverband) heeft betrekking op een eerder verlies van 
arbeidsuren, te weten de 8 uren per week op 1 maart 2015 als gevolg van de 

demotieovereenkomst. Gelet op de duidelijke tekst van art. 3:5, lid 3 van het 
Algemeen Inkomensbesluit (AIB; inhoudend dat een pensioen niet op de WW-

uitkering in mindering komt indien het inging vóór ingang van de WW-uitkering 

en samenhing met een eerder verlies aan arbeidsuren) is daarmee voldaan aan 
de voorwaarde voor het achterwege laten van de korting van pensioen op de 

WW-uitkering dat het vóór het intreden van de werkloosheid ontvangen 
prepensioen betrekking moet hebben op een eerder verlies van arbeidsuren. Er 

is geen aanleiding de in de uitzonderingsbepaling van art. 3:5 van het AIB 

opgenomen zinsnede “eerder verlies van arbeidsuren” uit te leggen in die zin dat 
het gemiddeld aantal arbeidsuren (GAA) als bedoeld in art. 16, lid 1 WW van de 

WW-uitkering in het geheel niet mag zijn beïnvloed door het arbeidsurenverlies 
ter zake waarvan het prepensioen is ontstaan. De tekst van art. 34 van de WW, 

noch de tekst van art. 3:5 van het AIB en de nota van toelichting daarbij (Stb. 
2012, 79, blz. 39 e.v.) bieden daarvoor aanknopingspunt. Het prepensioen mocht 

daarom niet op de WW-uitkering in mindering worden gebracht. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2864

&showbutton=true&keyword=pensioen 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2865

&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2867
&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2868
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
CRvB 6 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2863 

Rubriek: samenloop pensioen met SV-uitkering 
Samenvatting: art. 3:5, lid 3 van het Algemeen Inkomensbesluit (AIB), 

inhoudende dat prepensioen dat door de uitkeringsgerechtigde werd ontvangen 
vóór ingang van de WW-uitkering en dat betrekking heeft op een eerder verlies 

van arbeidsuren niet tot het inkomen wordt gerekend, moet restrictief worden 

uitgelegd. Deze uitzonderingsbepaling is alleen van toepassing als het 
prepensioen samenhangt met dezelfde (resterende) dienstbetrekking als waaruit 

de werknemer werkloos is geworden. Alleen in die situatie wordt een prepensioen 
niet gekort op de WW-uitkering. Voor alle gevallen waarin een prepensioen wordt 

ontvangen uit een eerdere dienstbetrekking dan waaruit een WW-recht is 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:2560&showbutton=true&keyword=pensioen
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ontstaan, moet dit prepensioen in mindering worden gebracht op de WW-
uitkering. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:2863

&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 29 augustus 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3476 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: bij de berekening van de huwelijksgerelateerde behoefte aan 

alimentatie werd in deze zaak rekening gehouden met een concreet bepaald 
bedrag voor premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, een 

overlijdensrisicoverzekering, een oudedagsvoorziening, pensioenpremie en 
lijfrentepremie. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:34

76&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

HR 8 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2276 
Rubriek: uitvoeringsovereenkomst 

Samenvatting: cassatieberoep tegen Gerechtshof Amsterdam 8 maart 2016, 

ECLI:NL:GHAMS:2016:862 inzake verkoop beleggingen in een gesepareerd 
beleggingsdepot in verband met afgenomen dekkingsgraad (“derisking”) 

afgewezen. 
Annotatie: zie voor een uitgebreide analyse mijn annotatie in PJ 2016/102 bij de 

uitspraak van het hof. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:PHR:2017:480&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 11/9 – 17/9 

 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 14 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:3956 

Rubriek: fiscaal/heffing over afkoopsom klein pensioen 
Samenvatting: heffing inkomstenbelasting over afkoopsom klein pensioen in jaar 

van betaling; progressienadeel en verlaging zorgtoeslag als gevolg van ontvangst 

afkoopsom klein pensioen geen eigendomsontneming in de zin van art. 1 van het 
Eerste Protocol bij het EVRM; geen “individuele buitensporige last” als gevolg van 

het missen van toekomstig periodiek inkomen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:395
6&showbutton=true&keyword=pensioen 
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HR 15 september 2017, ECLI:NL:HR:2017:2388 
Rubriek: 

 advies/pensioenadviseur 

 waardeoverdracht 

Samenvatting: vernietiging Gerechtshof Den Haag 16 februari 2016, 
ECLI:NL:GHDHA:2016:231 omdat zowel in de hoofdzaak als in de vrijwaringszaak 

het debat over de hoogte van de schade nog niet in volle omvang was gevoerd 

met als gevolg dat door toewijzing van de vordering in de vrijwaringszaak de 
veroordeelde partij niet alle verweren heeft kunnen voeren die specifiek de 

verhouding tussen de veroordeelde partij en de eisende partij in de vrijwaring 
betreffen omdat voor het voeren van dergelijke verweren in de 

schadestaatprocedure geen ruimte is; schending van het beginsel van hoor en 

wederhoor en de goede procesorde door in de vrijwaring tot betaling van een 
bedrag in geld te veroordelen terwijl de hoogte daarvan in de hoofdzaak nog 

moet worden vastgesteld (het betrof de veroordeling van de werkgever tot 
betaling van schadevergoeding in verband met het inbrengen van 

pensioenaanspraken op grond van een uitkeringsovereenkomst in een 
premieovereenkomst zonder de werknemers omtrent de mogelijke risico’s te 

informeren, voor welke vordering de werkgever zijn pensioenadviseur in 

vrijwaring had opgeroepen). 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2388&s
howbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2227&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Den Haag 19 juli 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2162 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 
Samenvatting: deel van afkoopsom pensioen dat ziet op periode na einde 

huwelijk verknocht; omdat het betreffende gedeelte niet kon worden vastgesteld 

werd het desondanks bij de verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap 
betrokken. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:21

62&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 19 juli 2017, ECLI:NL:RBZWE:2017:4440 
Rubriek: fiscaal/toepassing omkeerregel op buitenlandse pensioenregeling 

Samenvatting: Belgische pensioenregeling kwalificeert niet als zuivere 

pensioenregeling voor toepassing van de omkeerregel omdat de Belgische 
pensioenregeling de mogelijkheid van afkoop van de pensioenaanspraken op 

pensioendatum kent. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:44
40&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Week 18/9 – 24/9 
 

 
Rechtbank Midden-Nederland 15 september 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4756 

Rubriek: governance 

Samenvatting: voorshands oordeel dat benoeming bestuurslid 
pensioenfonds nietig is wegens het ontbreken van verkiezingen door 

pensioengerechtigden op grond van artikel 102 lid 4 Pensioenwet; 
voorshands oordeel dat pensioenfonds niet heeft voldaan aan verplichting 

tot bekendmaken bestaan vereniging van pensioengerechtigden ingevolge 

artikel 115h Pensioenwet. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:475
6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 
 

CRvB 12 september 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3164 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: opgelegde verplichting alimentatie van ex-partner te vorderen. 

College kon in redelijkheid gebruik maken van de bevoegdheid de verplichting op 
te leggen. Appellante heeft niet aannemelijk gemaakt dat de vordering tegen de 

ex-partner kansloos is op grond van het argument dat op het pensioeninkomen 

van de ex-partner beslag zou liggen in verband met schulden. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3164
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 15 augustus 2015, ECLI:NL:GHARL:2017:7047 

Rubriek: 

 pensioen en scheiding/alimentatie 

 beslag en executie 
Samenvatting: executiegeschil; gedwongen verkoop van aandelen van een BV 

voor voldoening van alimentatie omdat deze aandelen waarde zouden hebben in 
verband met de mogelijkheid dat de pensioenverplichting van de BV op grond 

van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer zou kunnen worden afgekocht 

waardoor financiële middelen zouden vrijkomen. 
Annotatie: na de aandelenoverdracht is de oorspronkelijke DGA met pensioen in 

eigen beheer geen aandeelhouder meer, zodat de vraag rijst of de mogelijkheden 
van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer nog wel gelden voor zijn ex-

partner (dat lijkt niet het geval); in deze situatie zal de ex-partner als 

belanghebbende bij de afkoop van het pensioen in eigen beheer de 
fiscaaltechnisch vereiste toestemming overigens wel willen geven maar als 

aangegeven rijst de vraag of de ex-partner in hoedanigheid van nieuwe 
aandeelhouder in plaats van de DGA tot afkoop kan besluiten; geen misbruik van 

recht. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:704

7&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerechtshof Amsterdam 27 juli 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3737 
Rubriek: fiscaal/afkoop stamrechtverplichting 

Samenvatting: omdat de BV over voldoende financiële middelen beschikte voor 
voortzetting van de betalingen uit hoofde van een levenslange 

stamrechtverplichting was deze nog voor verwezenlijking vatbaar, zodat het 

stopzetten van de betalingen als afkoop van de stamrechtverplichting gold. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:249&sh
owbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:37

37&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 25/9 – 1/10 

 
 

Rechtbank Gelderland 15 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:4812  

Rubriek:  

 Governance 

 procesrecht 
Samenvatting: beroepspensioenfonds is geen bestuursorgaan voor zover 

rechtshandelingen worden verricht strekkend tot de incasso van pensioenpremie 
en het verrichten van pensioenuitkeringen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:481
2&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Rotterdam 27 september 2017, ECLI:NL:RBROT:2017:7402 
Rubriek: pensioen en scheiding/IPR 

Samenvatting: buitenlands (Zwitsers) ouderdomspensioen diende in verband met 

toepasselijkheid van Nederlands huwelijksvermogensrecht te worden verevend 
door betaling door de vereveningsplichtige van 50% van het netto equivalent van 

het tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen aan de vereveningsgerechtigde 
waarbij vermeerdering van dat gedeelte van het pensioen na beëindiging van het 

huwelijk diende door te werken in de te verrichten betalingen; vordering tot 

betaling van dat gedeelte van het ouderdomspensioen onbepaalbaar omdat de 
vermeerdering niet vaststond en omdat ten aanzien van de reeds verrichte 

pensioenuitkeringen niet vaststond welke bedragen de vereveningsplichtige netto 
had ontvangen; vereveningsplichtige veroordeeld om de benodigde informatie 

voor het bepalen van de vordering vast te stellen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:740

2&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 19 september 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4031 

Rubriek: 

 Afstand 

 Pensioenovereenkomst/uitleg 

 Pensioenovereenkomst/wijziging 

 Procesrecht/klachtplicht 
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 Procesrecht/terugverwijzing 

Samenvatting: op basis van een vaststellingsovereenkomst die een algemeen 
geformuleerd finaal kwijtingsbeding bevat was door de werknemer geen afstand 

gedaan van pensioenrechten waarvan de werknemer zich het bestaan niet 
realiseerde; een individueel tussen werkgever en werknemer uitonderhandelde 

vaststellingsovereenkomst dient te worden uitgelegd aan de hand van de 

Haviltex-norm; een beroep op niet tijdig klagen (art. 6:89 BW) dient te worden 
beoordeeld aan de hand van alle relevante omstandigheden (zoals de aard en 

inhoud van de rechtsverhouding die het betreft, de aard en inhoud van de 
betrokken prestatie, de aard van het gestelde gebrek in de nakoming en het 

nadeel voor de partij waartegen de klacht zich richtte als gevolg van het 

tijdsverloop) zonder dat een vaste termijn geldt, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de ingrijpendheid van de gevolgen voor de werknemer indien het 

beroep op schending van de norm dat tijdig moet worden geklaagd wordt 
gehonoreerd en de gevolgen voor de werkgever (aantasting van zijn bewijspositie 

en verweermogelijkheid en beperking van zijn mogelijkheid om tot 
schadebeperking te komen); het rechtskarakter van een streefregeling 

(pensioenregeling die recht geeft op beoogde pensioen) dient bij een individueel 

uitonderhandelde pensioenovereenkomst aan de hand van de Haviltexnorm te 
worden vastgesteld; terugverwijzing door Gerechtshof ter voorkoming dat tegen 

nieuwe verweren door de werkgever aangevoerd in hoger beroep maar in één 
instantie verweer zou kunnen worden gevoerd; werknemer dient te worden 

toegelaten tot bewijs dat sprake was van een eindloonregeling zoals door hem 

gesteld in plaats van een middelloonregeling zoals door de werkgever gesteld; 
werknemer heeft niet welbewust ingestemd met wijziging van de 

pensioenregeling met een “onduidelijk” karakter (eindloon of middelloon) naar 
een duidelijk karakter (middelloon); ontbreken van instemming van de OR met 

de wijziging maakt het wijzigingsbesluit van de werkgever niet nietig omdat de 
OR de termijn voor het inroepen van nietigheid heeft laten verstrijken. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:403
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Midden-Nederland 30 augustus 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:4311 

Rubriek: 

 Toeslagverlening 

 Uitvoeringsovereenkomst  
Samenvatting: werkgever ten opzichte van zijn werknemers niet verplicht zich te 

verzetten tegen opzegging van de uitvoeringsovereenkomst door de verzekeraar 
met als gevolg overgang naar een andere verzekeraar indien het gevolg van die 

opzegging is dat overrente en daarmee voorwaardelijke toeslagverlening 
gefinancierd uit die overrente doodbloedt; óók niet bij opzegging na het 

verstrijken de opzegtermijn; dit zou slechts anders zijn geweest indien de 

werkgever de belangen van zijn werknemers door niet te protesteren en 
verlenging van de uitvoeringsovereenkomst te vorderen ten onrechte zou hebben 

verwaarloosd; van dergelijke verwaarlozing was geen sprake omdat: de 
verzekeraar had opgezegd in verband met de verlaging van de rekenrente van 

4% naar 3%, sprake was van voorwaardelijke toeslagverlening met 

beleidsvrijheid voor de werkgever, het perspectief op toeslagverlening bij 
voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst en daarmee de gestelde 

pensioenschade niet voldoende was onderbouwd, niet voldoende was 
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onderbouwd dat bij voortzetting van de uitvoeringsovereenkomst daadwerkelijk 
overrente voor toeslagverlening beschikbaar zou zijn blijven komen en de 

werkgever een onverplichte compensatoire storting in het depot had verricht; 
ontbreken instemming OR niet relevant daar de OR de nietigheid van het besluit 

om van verzekeraar te wisselen niet heeft ingeroepen; partijen in de gelegenheid 

gesteld om zich uit te laten over de juistheid van de feitelijk toegekende 
toeslagen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:431

1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Amsterdam 12 september 2017, ECLI:NL:GHAMS:2017:3723 
Rubriek: bedrijfstakpensioenfonds/aansluiting 

Samenvatting: uitleg verplichtstellingsbesluit bedrijfstakpensioenfonds aan de 
hand van de CAO-uitlegmethode; voor uitzending is geen allocatiefunctie vereist; 

voor het antwoord op de vraag of payrolling onder uitzending valt oftewel wie als 

derde geldt onder wiens leiding en toezicht werkzaamheden worden verricht is 
niet beslissend onder wiens feitelijke leiding die werkzaamheden worden verricht, 

maar de rechtsverhouding waaraan de (eind)cliënt zijn instructiebevoegdheid ten 
opzichte van degene die de werkzaamheden verricht ontleend. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHAMS:2017:37
23&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 2/10 – 8/10 
 

 

Gerechtshof Den Haag 31 mei 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2837 
Rubriek: pensioen en scheiding/verevening 

Samenvatting: verevening van lijfrentevoorziening in eigen beheer omdat 
regeling omtrent pensioenverevening daarop in convenant van toepassing was 

verklaard. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:28

37&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Centrale Raad van Beroep 5 oktober 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:3399 
Rubriek: 

 Toeslagverlening 

 Procesrecht  

Samenvatting: rechtbank (sector bestuursrecht) onbevoegd tot kennisneming 
van beroep tegen besluit tot afwijzing van het bezwaar tegen de mededeling van 

het ABP dat het pensioen van belanghebbende niet wordt geïndexeerd in verband 
met de financiële positie van het ABP; ABP fungeert niet als bestuursorgaan in 

het kader van de besluitvorming rond toeslagverlening. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3399

&showbutton=true&keyword=pensioen 
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HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2564 
Rubriek: 

 Afkoop 

 Faillissement 

Samenvatting: art. 7:986, lid 4 BW houdt in dat een contractuele beperking van 
het afkooprecht van een verzekering ook kan worden tegengeworpen aan 

schuldeisers, de curator en een bewindvoerder indien de verzekering een 

zogenaamde “gerichte lijfrente” is, dat wil zeggen dat het karakter van de 
verzekering materieel overeenkomt met dat van oudedagspensioen of 

partnerpensioen (het betrof in casu een oudedags- c.q. nabestaandenlijfrente).  
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2564&s

howbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 9/10 – 15/10 

 
 

Rechtbank Oost-Brabant 20 september 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:5229 

Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 
Samenvatting: verplichting tot externe uitvoering pensioenrechten van de ex-

partner van de DGA conform standaardarresten Hoge Raad temeer daar onzeker 
is of de BV de pensioenen zal kunnen uitkeren daar het pensioenvermogen door 

de BV is geleend aan de DGA voor een hypothecaire financiering; het feit dat 

geen externe uitvoering of conversie is overeengekomen doet hier niet aan af; 
geen verjaring van de vordering tot externe uitvoering na 5 jaar omdat geen 

sprake is van een nakomingsvordering (van een verbintenis uit overeenkomst) 
maar van een wettelijke verplichting; geen rechtsverwerking omdat “stilzitten” 

daarvoor onvoldoende is; invoering van de Wet uitfasering pensioen in eigen 
beheer impliceert geen verplichting voor de BV van de DGA om medewerking te 

verlenen aan conversie omdat de WVPS geen recht geeft op conversie, maar 

conversie een mogelijkheid is die kan worden overeengekomen; BV verplicht tot 
het verlengen van een eerder als uitvloeisel van een rechterlijke uitspraak 

verstrekte bankgarantie strekkend tot zekerheid van de pensioenrechten van de 
ex-partner van de DGA 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:522
9&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 27 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2859 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: pensioenpremie geen onderdeel van de behoefte voor de 

vaststelling van alimentatie omdat de alimentatiegerechtigde voor verlies van 
verdiencapaciteit in verband met verhuizing naar het buitenland is 

gecompenseerd doordat recht op pensioenverevening bestaat en de 
alimentatiegerechtigde nog altijd zelf tijdens het huwelijk pensioen heeft 

opgebouwd. 

Annotatie: interessante uitspraak omdat het Hof oordeelde dat een 
alimentatiegerechtigde weliswaar maximaal 12 jaar recht heeft op alimentatie, 

maar de hoofdregel is dat partijen na beëindiging van een huwelijk in het eigen 
levensonderhoud voorzien (in casu werd de alimentatieduur beperkt tot 3 jaar). 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2564&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2564&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:5229&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:5229&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 48 van 62  

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:28

59&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Limburg 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:9856 
Rubriek: afstand 

Samenvatting: afstandsverklaring van deelneming aan pensioenregeling 
werkgever rechtsgeldig daar het doen van afstand door de werkgever niet als 

voorwaarde was gesteld voor het aangaan van de arbeidsovereenkomst, de 

verklaring niet onder druk werd afgelegd en de partner van de werknemer deze 
“voor gezien” had getekend; beroep op dwaling afgewezen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:985

6&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Den Haag 27 september 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:2890 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: pensioenpremie geen onderdeel van de behoefte aan alimentatie 
omdat de alimentatiegerechtigde recht op pensioenverevening heeft en gezien 

de leeftijd van de alimentatiegerechtigde nog voldoende mogelijkheden bestaan 

om in de toekomst pensioen uit dienstbetrekking op te bouwen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:28
90&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 16/10 – 22/10 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 19 september 2017, ECLI:NL:GHARL:8239 
Rubriek: 

 Pensioen en scheiding/pensioenverevening 

 Procesrecht/afstand van recht en rechtsverwerking 

 Procesrecht/bewijs 

Samenvatting: geen afstand van pensioenverevening en geen verwerking van 

het recht op pensioenverevening indien bij het aangaan van het 
echtscheidingsconvenant is afgesproken dat pensioenen zouden worden 

verevend, maar de vereveningsgerechtigde nadien heeft verklaard “niets meer 
met de vereveningsplichtige te maken willen hebben, zijn geld niet nodig te 

hebben en so wie so niets meer van de vereveningsplichtige wil hebben”. 
Pensioenverevening onder die omstandigheden niet onaanvaardbaar. Tijdelijk 

ouderdomspensioen waarvan de verzekeraar heeft verklaard dat het dient te 

worden verevend is pensioen in de WVPS; vereveningsplichtige niet toegelaten 
tot tegenbewijs dat sprake van VUT zou zijn. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:823

9&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Overijssel 4 oktober 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:3927 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: uit het Boon/Van Loon-arrest volgt dat pensioenverrekening kan 
worden gematigd of achterwege kan blijven indien (ongekorte) 

pensioenverrekening tot een “onaanvaardbaar” rechtsgevolg zou leiden; 

uitoefening van het recht op pensioenverrekening gegeven de omstandigheden 
(de verrekeningsplichtige had gedurende een lange tijd op andere wijze in het 

levensonderhoud van de verrekeningsgerechtigde voorzien) onaanvaardbaar. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:392

7&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 23/10 – 29/10 

 
 

Rechtbank Gelderland 6 september 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:5566 

Rubriek: pensioenovereenkomst/partnerpensioen 
Samenvatting: geen aanmeldplicht partner bij de verzekeraar indien de 

partnerdefinitie in het pensioenreglement van de verzekeraar bepaalt dat het 
bestaan van een notariële samenlevingsovereenkomst voldoende is om voor 

partnerpensioen in aanmerking te komen; uit de algemene bepaling in het 

pensioenreglement dat aan de verzekeraar alle informatie moet worden verstrekt 
die nodig is voor een goede uitvoering van het pensioenreglement kan geen 

specifieke aanmeldplicht voor de deelnemer worden afgeleid van de partner na 
het sluiten van een notariële samenlevingsovereenkomst. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:556

6&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Amsterdam 11 oktober 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7518 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: geen verplichting tot het bewerkstelligen van externe uitvoering 

van de pensioenrechten van de ex-partner van een voormalige DGA door de BV 
daar een voormalige DGA geen zeggenschap meer heeft over de BV 

Annotatie: deze procedure speelde zich af tussen de ex-partners. De voormalige 
DGA kon de BV niet meer tot externe uitvoering van de pensioenrechten van zijn 

ex-partner dwingen. De vraag rijst of de ex-partner deze externe uitvoering 

alsnog van de BV kan afdwingen, op grond van het argument dat sprake is van 
een “onaanvaardbaar” gevolg van de echtscheiding indien deze pensioenrechten 

door de BV in eigen beheer worden gehouden. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:751
8&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Week 30/10 – 05/11 
 

 
Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en 

van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 24-10-2017, 

ECLI:NL:OGHACMB:2017:118 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: vervolg op Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba 10 januari 2017, 

ECLI:NL:OGHACMB:2017:11 (zie hiervoor in het rechtspraakoverzicht 2017). De 

maatstaf uit het arrest Boon/Van Loon laat de rechter een grote mate van vrijheid 
bij de beantwoording van de vraag of en in hoeverre verrekening van 

pensioenrechten in een bepaald geval dient plaats te vinden. De eisen van 
redelijkheid en billijkheid kunnen, gelet op de omstandigheden van het geval, 

meebrengen dat verrekening van pensioenrechten achterwege blijft (HR 13 juni 
2014, NJ 2014/311, ECLI:NL:HR:2014:1402). In deze zaak zou 

pensioenverrekening inhouden dat de verrekeningsplichtige 50% van zijn 

pensioen, inclusief de daarover ontvangen toeslagen, met terugwerkende kracht 
tot de ingangsdatum van het pensioen aan de verrekeningsgerechtigde zou 

moeten voldoen. Het Hof beschikte over onvoldoende informatie om te kunnen 
beoordelen of dit tot een aanvaardbaar rechtsgevolg zou leiden (in verband met 

perikelen rond toedeling van de voormalige echtelijke woning). 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGHACMB:2017:

118&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Rechtbank Den Haag 24 mei 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:11796 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: vereveningsplichtige veroordeeld tot het in geding brengen van 
de informatie uit mijnpensioenoverzicht.nl die benodigd is om het recht op 

pensioenverevening te kunnen vaststellen gegeven de omstandigheid dat de 
vereveningsplichtige in de echtscheidingsprocedure het standpunt innam dat 

pensioenen zouden moeten worden verevend, 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:117

96&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Week 06/11 – 12/11 
 

 
Rechtbank Limburg 8 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10722 

Rubriek: waardeoverdracht 
Samenvatting: eenzijdig door een pensioenfonds uitgevoerde collectieve interne 

waardeoverdracht in het kader van verhoging van de pensioenleeftijd van 65 

naar 67 in de pensioenregeling van het pensioenfonds nietig omdat de 
pensioenaanspraken van de deelnemer worden aangetast bij vervroeging naar 

65 omdat dan niet meer de oorspronkelijke pensioenaanspraken worden 
verkregen; de waardeoverdracht was op grond van art. 83 Pensioenwet slechts 

rechtsgeldig geweest indien de deelnemer geen bezwaar zou hebben gemaakt. 
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Annotatie: het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van de omrekenfactoren 
na de verhoging van de pensioenleeftijd; met deze uitspraak wordt vastgesteld 

dat het standpunt van de Staatssecretaris van SZW in de brief van 17 januari 
2013 (EK 33 290, N) onjuist was (de Staatssecretaris gaf in die brief aan dat in 

deze omstandigheden de wettelijke regeling voor interne collectieve 

waardeoverdracht niet van toepassing zou zijn omdat materieel niets zou 
veranderen; vgl. Asser/Lutjens 7-XI 2016/793 waar eveneens werd gesteld dat 

het standpunt van de staatssecretaris slechts houdbaar zou zijn indien bij het 
terugrekenen van de omgerekende pensioenaanspraken weer de oorspronkelijke 

pensioenaanspraken zouden zijn verkregen). Uit het feit dat in het voorstel van 

Wet waardeoverdracht klein pensioen (kamerstuknummer 34 765) is opgenomen 
dat het bezwaarrecht bij eenzijdige interne collectieve waardeoverdracht in 

verband met aanpassing van de pensioenrichtleeftijd komt te vervallen, blijkt 
impliciet dat de wetgever zich realiseert dat de opvatting vervat in de brief van 

17 januari 2013 geen stand kan houden. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:107

22&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9473 

Rubriek: pensioenovereenkomst/totstandkoming 

Samenvatting: vordering tot betaling vervangende schadevergoeding in verband 
met niet nakoming toezegging dat in pensioen conform de pensioenregeling bij 

PFZW zou worden voorzien, gegeven de omstandigheid dat werknemerspremie 
was ingehouden, toegewezen, evenals de buitengerechtelijke kosten voor 

actuarieel advies; bedrog ter zake de totstandkoming van de 
pensioenovereenkomst niet aangetoond. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:947
3&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 9 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4803 

Rubriek: 

 pensioen en scheiding/alimentatie 

 procesrecht/exhibitieplicht 
Samenvatting: door alimentatiegerechtigde ontvangen ontslagvergoeding 

verminderde de behoefte aan alimentatie niet, omdat deze geheel was bestemd 
voor het opvangen van pensioenschade als gevolg van het ontslag; 

alimentatieplichtige veroordeeld om pensioengegevens in geding te brengen voor 

het vaststellen van de draagkracht van de alimentatieplichtige. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:480
3&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:9552 

Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 
Samenvatting: ingang pensioen geldt als wijziging van omstandigheden omdat 

daardoor de draagkracht van de alimentatieplichtige pensioengerechtigde wijzigt, 
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maar ook de behoefte van de alimentatiegerechtigde vanwege de te ontvangen 
betalingen uit hoofde van pensioenverevening 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:955

2&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Den Haag 1 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3210 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: belaste kostenvergoeding bestemd voor pensioenopbouw buiten 

aanmerking gelaten bij de vaststelling van de draagkracht gezien de bestemming 
van de vergoeding. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:32

10&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Week 13/11 – 19/11 

 
 

CRvB 7 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:2864 
Rubriek: AOW 

Samenvatting: herzien ongehuwden pensioen naar gehuwdenpensioen i.v.m. 

voeren gezamenlijke huishouding. Onweerlegbaar rechtsvermoeden. Rekening 
gehouden met opgewekt vertrouwen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3864

&showbutton=true&keyword=pensioen 
Rechtbank Zeeland-West-Brabant 6 november 2017, ECLI:NL:RBZWB:2017:7381 

Rubriek: 

 AOW 

 eigendom 

Samenvatting: latere ingangsdatum AOW-pensioen. De enkele toetsing aan de 
voorwaarden van de Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR) is niet 

te beschouwen als het door de CRvB vereiste deugdelijk individueel 
feitenonderzoek naar het bestaan van een onevenredig zware last. Bij deze 

toetsing worden namelijk uitsluitend het inkomen en het vermogen van de 

betrokkene op een bepaalde peildatum betrokken. Alle overige omstandigheden 
blijven buiten beschouwing, zoals bijvoorbeeld de individuele vaste lasten, 

eventuele andere effecten van de gewijzigde inkomenspositie en andere mogelijk 
relevante individuele omstandigheden. Bij het onderzoek moet de Svb ook de 

rechtspraak van het EHRM betrekken en tot uitgangspunt nemen dat eiser niet 
in aanmerking komt voor een overbruggingsuitkering op grond van de OBR. 

Beroep gegrond. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2017:73

81&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 10 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4841 
Rubriek: IB/aftrek pensioenpremie 

Samenvatting: aftrek voor Nederlandse belasting van aan buitenlandse 
pensioenuitvoerder betaalde pensioenpremie; belanghebbende is als 

beroepsmilitair/luchtverkeersleider door de Bundeswehr gedetacheerd bij de F in 

G. Belanghebbende woont in Nederland, maar is sociaal verzekerd in Duitsland. 
Hij is vrijgesteld van de Duitse Rentenversicherung. Met zijn tewerkstelling bij F 

was belanghebbende echter ingevolge het Soldatenversorgungsgesetz, ter 
voorkoming van verlies van pensioenrechten, gehouden een Versorgungszuslag 

te betalen aan het Duitse Ministerie van Defensie. Op 1 april 2014 is 

belanghebbende met pensioen gegaan en ontvangt hij een zogenoemd 
Versorgungsbezug. In 2011 heeft belanghebbende € 11.107 aan 

Versorgungszuslag betaald aan het Duitse Ministerie van Defensie. F heeft aan 
belanghebbende bruto € 5.496,29 betaald als werkgeversbijdrage in deze Zuslag. 

In geschil is of belanghebbende de betaalde Zuslag in mindering mag brengen 
op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning over 2011. Het Hof beantwoordt 

deze vraag positief. De wettelijke regeling op grond waarvan de 

Versorgungszuslag wordt betaald komt zozeer overeen met de 
Rentenversicherung dat de inspecteur is gehouden aan belanghebbende een 

faciliteit te verlenen die hetzelfde resultaat geeft als de regeling die in het Besluit 
van de Staatssecretaris van Financiën van 24 maart 2014, nr. DGB 2014/144M, 

is getroffen voor de Rentenversicherung. Hetzelfde resultaat wordt bereikt door 

belanghebbende toe te staan dat hij de betaalde Versorgungszuslag als negatief 
loon in mindering kan brengen op zijn belastbaar inkomen uit werk en woning 

over 2011. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:484
1&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba 11 oktober 2017, ECLI:NL:OGEAA:2017:8948 

Rubriek: pensioenovereenkomst/dwaling 
Samenvatting: vordering tot vernietiging van een pensioenovereenkomst op 

grond van dwaling althans ongerechtvaardigde verrijking en gedaagde te 

veroordelen tot restitutie van de betaalde premies. 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:873

&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerecht in eerste aanleg van Aruba 8 november 2017, 
ECLI:NL:OGEAA:2017:8948 

Rubriek: AOW 
Samenvatting: weigering buitenwettelijke pensioenaanspraken toe te kennen 

gerechtvaardigd; geen opgewekt vertrouwen op grond van 
vaststellingsovereenkomst waarbij de overheid geen partij was. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAA:2017:894
&showbutton=true&keyword=pensioen 
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CRvB 10 november 2017, ECLI:NL:CRvB:2017:3912 
Rubriek: 

 AOW 

 Procesrecht/Zorgvuldigheidsbeginsel 

Samenvatting: weigering overbruggingsregeling AOW toe te kennen i.v.m. 
ontvangen AOW-toeslag partner. Nu de herziening van de AOW-leeftijd in een 

geval als dat van appellante de rechterlijke toets kan doorstaan, valt niet in te 

zien waarom het later invoeren van de Tijdelijke regeling, waarbij voor 
schrijnender gevallen een overbruggingsuitkering is ingevoerd, ten opzichte van 

appellante in strijd zou zijn met het zorgvuldigheidsbeginsel. Dat de gemachtigde 
van appellante met zijn hoger beroep een principiëler benadering voor ogen had, 

neemt niet weg dat hier slechts de beoordeling van het bestreden besluit en dus 

het effect daarvan voor appellante voorligt. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3912
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

HR 17 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2903 

Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioengrondslag 
Samenvatting: vervolg op HR 2 oktober 2015, ECLI:NL:HR:2015:2906, NJ 

2015/414. Vraag of gratificatie meetelt voor bepaling pensioengrondslag. Niet 
kenbaar behandeld argument. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2903&s
howbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Limburg 8 november 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:10807 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: alimentatiegerechtigde heeft behoefte aan een component 

“pensioenpremie” als onderdeel van de alimentatie. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:108
07&showbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Week 20/11 – 26/11 

 
 

Rechtbank Noord Holland 18 oktober 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:8527 

Rubriek: fiscaal/voorkoming van dubbele belasting 
Samenvatting: op grond van het Verdrag Nederland-Verenigd Koninkrijk (2008) 

worden pensioeninkomsten toegewezen aan het woonland, i.c. Nederland. Het 
verdrag kent een overgangsmaatregel voor overheidspensioenen die zijn 

ontvangen vóór de inwerkingtreding van het verdrag (25 december 2010). 

Hoewel eiser met terugwerkende kracht vanaf 11 februari 2010 recht had op het 
pensioen, is de eerste betaling pas in augustus 2012 ontvangen. De 

overgangsbepaling is dus niet van toepassing. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3912&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:3912&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2903&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2903&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:10807&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:10807&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 55 van 62  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:85
27&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 16 november 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5018 

Rubriek: premieplicht AOW niet ingezetene 
Samenvatting: belanghebbende woont sinds medio 2002 in België. In het 

onderhavige jaar genoot hij (uit Nederland) loon uit dienstbetrekking van 
belanghebbende BV en had hij negatieve inkomsten uit eigen woning. 

Belanghebbende heeft in het onderhavige jaar zijn werkzaamheden voor 

belanghebbende BV verricht in twee lidstaten, zijnde Nederland en België. Het 
heffingsrecht ter zake van belanghebbendes loon is voor 5% toegekend aan 

België. Belanghebbende stelt zich op het standpunt dat hij geen premies AOW is 
verschuldigd, omdat hij door het voorbehoud dat de SVB maakt in de verstrekte 

pensioenoverzichten zijns inziens geen onvoorwaardelijk recht heeft op een 
AOW-pensioen bij het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. Hof: 

belanghebbende is verzekerd voor de AOW en heeft bij pensioeningangsdatum 

recht op een (gedeeltelijke) AOW-uitkering. Hij kan jaarlijks pensioenoverzichten 
vragen van de SVB en daar rechtsmiddelen tegen aanwenden. Op het moment 

van het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd wordt opnieuw onderzocht 
in welke jaren iemand verzekerd was, maar indien een partij in afwijking van 

eerder afgegeven pensioenoverzichten op dat moment tot een ander inzicht komt 

omtrent het verzekerd zijn, mag van die partij worden verwacht dat hij deugdelijk 
en toereikend motiveert waarom de eerdere vaststelling onjuist was. Het door de 

SVB gemaakte voorbehoud aan het slot van de verstrekte pensioenoverzichten 
betekent niet dat premies worden geheven zonder dat er een prestatie tegenover 

staat. Evenmin is sprake van strijd met het rechtszekerheidsbeginsel. Voorts is 
geen sprake van strijd met artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:501
8&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

CRvB 8 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4010 

Rubriek: 

 Samenloop pensioen met uitkering sociale verzekeringen 

 Procesrecht/verjaring 
Samenvatting: redelijkerwijs duidelijk pensioeninkomsten melden bij Uwv. 

Terecht door Uwv geen dringende reden aanwezig geacht. Verjaringstermijn 
terugvorderingsbesluiten onverschuldigde betaling. Uwv is op 22 juli 2009 

bekend geworden met feiten of omstandigheden inkomsten uit vroegere arbeid. 

Brief van 30 september 2014 is meer dan vijf jaar na 22 juli 2009 gestuurd. 
Terugvordering beperkt tot uitbetaalde termijnen vanaf 30 september 2009. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4010

&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Rechtbank Midden-Nederland 12 juli 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:5820 
Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioenschade door beëindiging 

arbeidsovereenkomst 
Samenvatting: de vraag die voorligt is of Flevoziekenhuis gehouden is de 

financiële gevolgen te dragen van de weigering van het pensioenfonds Zorg en 

Welzijn om de deelname van werknemer aan de pensioenregeling (alsnog met 
terugwerkende kracht) na einde dienstverband voort te zetten nadat achteraf in 

rechte is vastgesteld dat Flevoziekenhuis ten onrechte geen wachtgeld heeft 
uitgekeerd. De gestelde schade is, zo begrijpt de kantonrechter het standpunt 

van werknemer, ontstaan, omdat werknemer verstoken is geweest van het 

gebruik van de wachtgelduitkering (mede) ten behoeve van de voortzetting van 
de (vrijwillige) pensioenopbouw. Voor zover al zou komen vast te staan dat 

sprake zou zijn van enig causaal verband, namelijk als Flevoziekenhuis bij einde 
dienstverband per 1 oktober 2011 meteen het besluit had genomen tot 

toekenning van wachtgeld aan werknemer, werknemer wel gebruik had gemaakt 
van de vrijwillige voortzetting van haar pensioenopbouw, en dat Flevoziekenhuis 

dan pensioenpremie voor werknemer had betaald aan het pensioenfonds Zorg 

en Welzijn en dat werknemer dan de gestelde schade niet zou hebben geleden, 
dan kan die gestelde schade Flevoziekenhuis als gevolg van de weigering tot 

betaling van wachtgeld niet worden toegerekend onder in het vonnis ogenomen 
omstandigheden. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:582
0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

HR 24 november 2017, ECLI:NL:HR:2017:2985 
Rubriek: fiscaal/conserverende aanslag 

Samenvatting: conserverende aanslag ter zake van pensioenaanspraken, artikel 

3.136 lid 3 Wet IB 2001. Verwijzing naar BNB 2017/186. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2017:2985&s
howbutton=true&keyword=pensioen 

 

 
Week 27/11 – 3/12 

 
Gerecht in Eerste Aanleg van Curaçao 17 november 2017, 

ECLI:NL:OGEAC:2017:170 

Rubriek: pensioenovereenkomst/pensioenschade door beëindiging 
arbeidsovereenkomst voor pensioendatum 

Samenvatting: geen nietig ontslag in verband met ontbreken AOW over periode 
ingang vroegpensioen tot ingangsdatum AOW. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:OGEAC:2017:170

&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Gerechtshof Den Haag 28 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3300 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: verevening voorwaardelijk pensioen onder regiem Sociaal plan 
2004 slechts indien en voor zover dat voorwaardelijk is c.q. moest worden 

afgefinancierd. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:33

00&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Oost-Brabant 29 november 2017, ECLI:NL:RBOBR:2017:6255 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: verplichting tot afstorting waarde pensioenaanspraken ex-
echtgenote directeur/eigenaar, indirect bestuurder. De vennootschap waarin het 

te verevenen pensioen is ondergebracht wordt indirect door de ex-
echtgenoot/eigenaar bestuurd. Alleen deze vennootschap en de ex-echtgenoot 

zijn tot afstorting verplicht. Geen hoofdelijk schuldenaarschap voor de overige 

vennootschappen binnen het concern; onderscheid tussen de zorgverplichting 
van de DGA in privé om afstorting te bewerkstelligen en de verplichting van de 

pensioenvennootschap om daadwerkelijk tot afstorting over te gaan. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:625

5&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:10458 

Rubriek: WWZ 
Samenvatting: transitievergoeding. Gelijkwaardige voorziening in CAO ING? 

Tussenbeschikking. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:104

58&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Nood-Nederland 16 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:11100 
Rubriek: pensioen en scheiding/alimentatie 

Samenvatting: geen behoefte voor de alimentatiegerechtigde aan een 
“alimentatieverzekering” inhoudend dat na overlijden van de alimentatieplichtige 

een uitkering uit hoofde van een door de alimentatieplichtige te bekostigen 

verzekering beschikbaar komt. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:111
00&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Noord-Nederland 15 november 2017, ECLI:NL:RBNNE:2017:4360 

Rubriek: 

 advisering/advocaat 

 arbeidsongeschiktheid 
Samenvatting: beroepsfout advocaat door bij advisering over 

vaststellingsovereenkomst strekkend tot beëindiging dienstverband tijdens de 
ziekteperiode niet te wijzen op het als gevolg van beëindiging van het 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3300&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3300&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6255&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOBR:2017:6255&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10458&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10458&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:11100&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:11100&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 58 van 62  

dienstverband komen te vervallen van het recht op premievrije voortzetting van 
de pensioenopbouw in verband met arbeidsongeschiktheid. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2017:436

0&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 26 oktober 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:4664 
Rubriek: insolventie 

Samenvatting: bekrachtiging, zij het op andere gronden, van een afwijzing van 

een verzoek tot het opleggen van een dwangakkoord nu de weigerende 
schuldeiser immers vooralsnog -zonder wsnp en zonder minnelijke regeling- zicht 

heeft op een volledige betaling van de vordering middels een verrekening met 
het vanaf 2020 door deze schuldeiser aan verzoeker uit te keren 

ouderdomspensioen, in redelijkheid tot weigering van instemming met de 
schuldregeling heeft kunnen komen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:466
4&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 4/12 – 10/12 

 
 

Gerechtshof Den Haag 7 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3512 
Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverrekening 

Samenvatting: echtscheiding 1993. Vrouw vordert alsnog verdeling van het door 
de man opgebouwde pensioen conform Boon/Van Loon. Vordering ingetrokken 

in eerste aanleg? Overgeslagen goed als bedoeld in artikel 179 lid 2 BW. Geen 

aanleiding voor matiging. Ingangsdatum wettelijke rente over de reeds 
verschuldigde termijnen. Vordering vermeerderd met wettelijke indexaties. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:35

12&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Overijssel 24 november 2017, ECLI:NL:RBOVE:2017:4517 
Rubriek: gelijke behandeling/onderscheid naar leeftijd 

Leeftijdsdiscriminatie. Arbeidsovereenkomst met eiser is geëindigd met het 

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van eiser. Vordering tot het 
aangaan van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een beroep op CAO in 

samenhang met de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Vorderingen 
afgewezen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBOVE:2017:451

7&showbutton=true&keyword=pensioen 
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Week 11/12 – 17/12 
 

 
Rechtbank Den Haag 16 november 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:13295 

Rubriek: AOW 

Samenvatting: korting wegens verzekerde perioden in België. Het Belgisch 
rustpensioen is als equivalent te beschouwen van het Nederlandse AOW-

pensioen. Eiser kon weten dat hij voor de jaren 2008 en 2009 niet verzekerd was 
voor de AOW omdat de Belastingdienst dit al aan hem kenbaar had gemaakt en 

premie over die jaren gerestitueerd. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:132

95&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
CRvB 21 november 1996, ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6476 en ZB6477 

Rubriek: procesrecht/bevoegdheid 

Samenvatting: overgangsrecht; onbevoegdverklaring, bevoegdheid burgerlijke 
rechter. A. werd per 1/1/90 ouderdomspensioen o.g.v. de Spoorwegpensioenwet 

(Spw) verleend. De SPW is bij de Wp SPF m.i.v. 1/1/94 ingetrokken. Sindsdien 
ontleent A. zijn recht op pensioen aan een pensioenreglement dat onder het 

bereik van de Pensioen- en Spaarfondsenwet valt. Het bestreden besluit betreft 

bezwaar tegen pensioenspecificatie betreffende wijziging van het pensioen per 
1/2/94. Is Raad nog in absolute zin bevoegd? Antwoord ligt in art. 32 Wp SPF. 

O.g.v. de verschillende onderdelen van dat voorschrift is het "ja", indien het gaat 
om beslissingen in de zin van de art. S 1 SPW en S 2 SPW die voor 1/1/94 zijn 

genomen, om beslissingen van verweerder die genomen zijn op grond van art 
32.1 Wp SPF 32.2 Wp SPF, alsook om besluiten van verweerder die genomen zijn 

n.a.v. verzoeken of aanvragen die voor 1/1/94 zijn gedaan. De 

pensioenspecificatie noch het bestreden besluit zijn beslissingen of besluiten in 
de zin van art. 32. Daarom is Raad in dezen niet bevoegd. Dat is wel de 

burgerlijke rechter. De opvatting van verweerder dat Raad toch bevoegd is omdat 
het pensioen van A. voor 1/1/94 is vastgesteld, verdraagt zich niet met de 

dwingend-rechtelijke bepalingen van art. 32. Omdat A. op aangeven van 

verweerder bij de Raad beroep heeft ingesteld, wordt de Stichting SPF belast met 
het terugbetalen van het griffierecht ad f 200,-. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB64

77&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB64
76&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

CRvB 22 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:7627 
Rubriek: 

 insolventie 

 werkgeverspremie 

Samenvatting: geen overname betalingsverplichtingen na faillissement van de 

vergoeding voor niet-genoten vakantiedagen. Het aantal niet opgenomen 
vakantiedagen. Het werkgeversdeel van de pensioenpremie. Vergoeding 

immateriële schade in verband met overschrijding redelijke termijn. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:13295&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:13295&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6477&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6477&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6476&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:1996:ZB6476&showbutton=true&keyword=pensioen


TPI-versie Rechtspraak 2017 (volgorde publicatie)/Pagina 60 van 62  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4252
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Amsterdam 2 augustus 2017, ECLI:NL:RBAMS:2017:7627 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverweer 
Samenvatting: pensioenverweer afgewezen omdat een op grond van huwelijkse 

voorwaarden te betalen bedrag dat niet werd voldaan niet als “pensioen” in de 
zin van art. 1:153 BW kan worden aangemerkt. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:762
7&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Week 18/12 – 24/12 
 

 

Rechtbank Noord-Holland 18 december 2017, ECLI:NL:RBNHO:2017:10621 
Rubriek: 

 AOW 

 Eigendom  

Samenvatting: AOW-pensioen. Verschuiving ingangsdatum. Onevenredig zware 
last. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:10
621&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 30 oktober 2017 en 18 december 2017 
(gevoegde zaken), ECLI:NL:GHARL:2017:10458, 11133 en 11290 

Rubriek: WWZ 

Samenvatting: transitievergoeding. De in de Cao van NN opgenomen premievrije 
opbouw van het pensioen bij arbeidsongeschiktheid is niet een gelijkwaardige 

voorziening als bedoeld in artikel 7:673 b lid 1 BW. Geen ongerechtvaardigde 
verrijking en geen strijd met artikel 6:2 lid 2 BW. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:104
58&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:111
33&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:112

90&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 
CRvB 2 november 2017, ECLI:NL:CRVB:2017:4387 

Rubriek: pensioenovereenkomst/Ingang pensioen 
Samenvatting: deze uitspraak is gerectificeerd met ECLI:NL:CRVB:2017:4388 en 

komt in de plaats van ECLI:NL:CRVB:2017:3883. Vaststelling ingangsdatum 

pensioen. De minister heeft zich op het standpunt mogen stellen dat er geen 
nieuw gebleken feiten of veranderde omstandigheden zijn. Verder bestaat geen 

grond voor het oordeel dat het bestreden besluit evident onredelijk is. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4252&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4252&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:7627&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:7627&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:10621&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2017:10621&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10458&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:10458&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11133&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11133&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11290&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHARL:2017:11290&showbutton=true&keyword=pensioen
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https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4387
&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

Rechtbank Midden-Nederland 13 december 2017, ECLI:NL:RBMNE:2017:6348 

Rubriek: 

 AOW 

 Eigendom 
Samenvatting: AOW, OBR, pensioengerechtigde leeftijd, onevenredige last 7a 

van de AOW, Tijdelijke regeling overbruggingsuitkering AOW (OBR), 1 Eerste 
Protocol bij het EVRM, Samenvatting: Eiseres heeft verzocht om vanaf haar 65e 

verjaardag in aanmerking te komen voor een AOW-uitkering. Verweerder heeft 

het verzoek afgewezen omdat eiseres op dat moment nog niet de AOW-leeftijd 
heeft bereikt en de verhoging van de AOW-leeftijd voor eiseres niet leidt tot een 

onevenredig zware last. De rechtbank treedt op grond van artikel 120 van de 
Grondwet niet in de beoordeling van de grondwettigheid van wetten en dient 

daarom uit te gaan van wat in artikel 7a van de AOW is neergelegd. De 
beroepsgrond dat eiseres vanaf haar 65e verjaardag aanspraak heeft op een 

AOW-uitkering slaagt daarom niet. Bij de toets is sprake is van een onevenredig 

zware last heeft verweerder aansluiting gezocht bij de OBR. Omdat eiseres niet 
voldoet aan de voorwaarden van artikel 4 van de OBR is volgens verweerder geen 

sprake van een onevenredig zware last. De rechtbank beschouwt de enkele 
toetsing aan de voorwaarden van de OBR niet als het door de CRvB vereiste 

deugdelijke individueel feitenonderzoek naar het bestaan van een onevenredige 

last, nu bij die toetsing uitsluitend de voorwaarden genoemd in artikel 4 van het 
OBR worden betrokken. Alle overige omstandigheden blijven dan buiten 

beschouwing. Eiseres verkeert in de situatie dat zij niet in aanmerking komt voor 
een overbruggingsuitkering op grond van de OBR. Dát is dan ook de situatie 

waarvan verweerder moet uitgaan bij het onderzoek naar het al dan niet 
aanwezig zijn van een onevenredig zware last voor eiseres. De beoordeling door 

verweerder voldoet daarom niet aan de eis dat een beoordeling dient plaats te 

vinden van alle relevante elementen, tegen de specifieke achtergrond van 
eiseres. Het bestreden besluit is daarom, in strijd met artikel 3:2 van de Algemene 

wet bestuursrecht, niet zorgvuldig voorbereid. Het beroep is gegrond, het 
bestreden besluit wordt vernietigd en verweerder wordt opgedragen een nieuw 

besluit te nemen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:634

8&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Gerechtshof Den Haag 29 november 2017, ECLI:NL:GHDHA:2017:3711 
Rubriek: pensioen en scheiding/DGA 

Samenvatting: externe uitvoering van de rechten van de ex-partner van de DGA 
nu deze gezien de twee conclusie regel in hoger beroep te laat heeft gesteld voor 

afkoop op grond van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer te willen 
opteren. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:37
11&showbutton=true&keyword=pensioen 

 
 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4387&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CRVB:2017:4387&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:6348&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:6348&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3711&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHDHA:2017:3711&showbutton=true&keyword=pensioen
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Rechtbank Gelderland 17 november 2017, ECLI:NL:RBGEL:2017:6603 
Rubriek: uitvoeringsovereenkomst 

Samenvatting: kort geding. Vraag of verzekeraar bij brief heeft toegezegd dat 
verzekering kon worden verlengd onder handhaving van een garantie van 4% 

rendement. Uitleg, Haviltex. Vorderingen afgewezen. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:660

3&showbutton=true&keyword=pensioen 
 

 

Rechtbank Limburg 13 december 2017, ECLI:NL:RBLIM:2017:12159 
Rubriek: pensioenovereenkomst/wijziging/deelnemers 

Samenvatting: mag een werkgever wijzigingen in het arbeidsvoorwaarden 
reglement aanbrengen na overleg en akkoord met de ondernemingsraad? Ja. Het 

arbeidsvoorwaardenreglement maakt onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, 
terwijl de individuele arbeidsovereenkomst een zogenoemd incorporatiebeding 

bevat, dat inhoudt dat bestaande en toekomstige afspraken tussen ondernemer 

en ondernemingsraad doorwerken in de arbeidsovereenkomst. Geen 
zwaarwegend belang nodig om de wijziging te kunnen doorvoeren. 

Klik op de link hieronder voor de uitspraak 
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:121

59&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2017%3a12159 

 
 

Week 25/12 – 31/12 
 

 
Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 21 december 2017, ECLI:NL:GHSHE:2017:5901 

Rubriek: pensioen en scheiding/pensioenverevening 

Samenvatting: het FLP voor loodsen diende te worden verevend ook als was ten 
tijde van het totstandkoming van de huwelijkse voorwaarden nog geen sprake 

van kapitaalgedekt pensioen. 
Klik op de link hieronder voor de uitspraak 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:590

1&showbutton=true&keyword=pensioen 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:6603&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBGEL:2017:6603&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:12159&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2017%3a12159
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBLIM:2017:12159&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBLIM%3a2017%3a12159
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5901&showbutton=true&keyword=pensioen
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2017:5901&showbutton=true&keyword=pensioen

