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Ons team 

ES Advisory is een onderdeel van Eversheds Sutherland International. Het team bestaat uit 

juristen die jarenlange praktijkervaring hebben met pensioen gerelateerde vraagstukken. De 
pensioenjuristen zijn in staat om, in tijden waar procesgericht werk als uitgangspunt wordt 
genomen, deskundig maatwerk advies en juridische begeleiding aan te bieden.  

Vraagt u zich af hoe uw juridische problemen kunnen worden opgelost? Geen zorgen: wij zijn 
ervan overtuigd dat ES Advisory u kan bijstaan bij uw complexe juridische vraagstukken. Wij 
maken graag een afspraak om de mogelijkheden te bespreken. 

In deze nieuwsbrief brengen wij u met regelmaat op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen 

voor nationale en multinationale ondernemingen. Bij die ontwikkelingen geven wij tegelijk een 
praktische duiding die u kan helpen bij het nemen van de juiste stappen. 

Pensioenakkoord 

In onze nieuwsbrieven staan wij kort stil bij de diverse onderwerpen van het Pensioenakkoord. 

Governance – Verantwoordelijkheden 

Het Pensioenakkoord bevat geen wijzigingen in de (primaire) verantwoordelijkheidsverdeling bij 
een pensioenfonds. Sociale partners blijven primair verantwoordelijk voor de besluitvorming 
inzake de arbeidsvoorwaarde pensioen en de werkgevers zijn verplicht om de uitvoering van de 
pensioenregeling onder te brengen bij een pensioenfonds.  

Het bestuur van een pensioenfonds blijft verantwoordelijk voor de uitvoering van een 
pensioenregeling en zorgt voor de vaststelling van de doelstellingen en beleidsuitgangspunten, 
artikel 102a Pensioenwet (hierna: PW). Over de wijze waarop het bestuur het beleid uitvoert en 

beleidskeuzes voor de toekomst maakt, wordt verantwoording aan het verantwoordingsorgaan 
dan wel aan de belanghebbendenorgaan afgelegd. Het bestuur stelt het verantwoordingsorgaan 
in de gelegenheid om advies uit te brengen. De adviesplichtige onderwerpen zijn in artikel 115a 
lid 3 PW opgenomen. Met de komst van het Pensioenakkoord wordt een aantal wijzigingen 
verwerkt. Zo krijgt het verantwoordingsorgaan het recht om advies uit te brengen over het 
vaststellen, wijzigen of beëindigen van een uitvoeringsreglement. Daarnaast krijgt het 

verantwoordingsorgaan het recht om advies uit te brengen over de wijze waarop in het 
beleggingsbeleid rekening wordt gehouden met milieu en klimaat, mensenrechten en sociale 
verhoudingen, met uitzondering van het uitsluitingenbeleid als bedoeld in artikel 135, lid 4 PW. 
Tenslotte krijgt het verantwoordingsorgaan een goedkeuringsrecht ten aanzien van elk 
voorgenomen besluit met betrekking tot het uitsluitingenbeleid. 

Voorts bestaat een intern toezicht in de vorm van een raad van toezicht, visitatiecommissie of 
niet-uitvoerende bestuurders. De intern toezicht is belast met het houden van toezicht op het 

beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Het ziet toe op 
adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. In tegenstelling 

tot het wijzigen van de taken van het verantwoordingsorgaan wijzigen de taken van de raad van 
toezicht niet. 

Het feit dat de verantwoordelijkheden met de invoering van het nieuwe pensioenstelsel niet 
wijzigen, betekent dit niet dat de organen geen rekening behoeven te houden met de 
consequenties van het nieuwe pensioenstelsel. Het is van belang dat de organen een duidelijk 

beeld krijgen van de werkzaamheden die voor hen bij de pensioentransitie van belang zijn. 

Medezeggenschap 
Medezeggenschap is bij de pensioentransitie een belangrijk gegeven. Naast het bestuur, het 
verantwoordingsorgaan en de raad van toezicht heeft ook de ondernemingsraad een belangrijke 
rol. De pensioenfondsen dienen er uitermate alert op te zijn dat bij de invoering van het 
transitieplan de drie fasen ten aanzien van het medezeggenschap zorgvuldig worden doorlopen. 

De eerste fase betreft het hoorrecht van de vereniging van gewezen deelnemers en 
gepensioneerden.  
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In de tweede fase wordt het verantwoordingsorgaan in de gelegenheid gesteld om advies uit te 
brengen. Een belangrijk punt is dat het verantwoordingsorgaan (of belanghebbendenorgaan) een 
adviesrecht inzake het communicatieplan heeft. In de derde en laatste fase dient bij het besluit 

tot invaren een advies te worden gevraagd. Deze adviesaanvraag dient op een dusdanig tijdstip 
worden gesteld dat het van wezenlijk invloed kan zijn op het uiteindelijke besluit. Eric Bergamin 
heeft recentelijk een artikel voor VAST over dit onderwerp geschreven met onder andere 

commentaar op het idee om groepen nu nog hoorrecht te geven. 

Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 

Op 10 maart 2021 is de Europese richtlijn Sustainable Finance Disclosure Regulation in werking 
getreden. Deze richtlijn heeft als doel om meer transparantie over duurzaamheid in de financiële 

sector te bieden. In Nederland zijn pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen instellingen 
voor bedrijfsvoorzieningen als bedoeld in de IORP-richtlijn. Om deze reden worden 
pensioenfondsen en premiepensioeninstellingen aangemerkt als financiële martkdeelnemers als 
bedoeld in SFDR. Dit is best een bijzondere aanname omdat pensioenfondsen en 
premiepensioeninstellingen in Nederland niet als financiële martkdeelnemers, maar veel meer als 
sociale instituten worden gezien. Eric Bergamin heeft in de editie van juni 2021 van European 
Pension het Nederlands perspectief op SFDR toegelicht. 

Werkingssfeervraagstukken en verplichte deelname pensioenfondsen 

De rechterlijke macht heeft zich afgelopen tijd bezig gehouden met de uitleg van de 
werkingssfeerproblematiek. Voorts heeft de rechter zich onder andere uitgesproken over een te 
late aanmelding bij een pensioenfonds en de gevolgen van een overgang van een onderneming.  

Op 23 maart jl. heeft de rechtbank Rotterdam zich uitgesproken over de verjaringstermijn van 

een premievordering. In deze zaak had Bpf Bouw een dwangbevel opgelegd aan een 
onderneming. Deze onderneming had zich op 31 oktober 2018 bij Bpf Bouw aangemeld. Bij deze 
aanmelding zijn de werknemers over de periodes januari 2012 tot en met juni 2013 en april 2014 
tot en met juni 2014 als deelnemers doorgegeven. De rechtbank oordeelde dat het pensioenfonds 
pas bij de aanmelding bekend is geworden over de openstaande premies in 2012 en 2013. Om 
deze reden kon het pensioenfonds niet verweten worden dat de premievordering was verjaard. 
Rechtbank Rotterdam, 23 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3805. 

Het Gerechtshof Amsterdam heeft op 30 maart 2021 geoordeeld dat de toepassing van artikel 

7:662 BW en artikel 7:664 BW bij een overgang van een onderneming ervoor zorgen dat de 
rechten en verplichtingen van de werkgever die voortvloeien uit een pensioenovereenkomst 
overgaan op de verkrijger. Deze overgang vindt niet plaats indien één van de uitzonderingen in 
artikel 7:664 lid 1 sub a tot en met c BW zich voordoet. Deze regel vloeit tevens voort uit de 
richtlijn 2001/23/EG, waarin is opgenomen dat moet worden voorkomen dat bij een overgang van 
een onderneming haar werknemers in een minder gunstige positie komen. Gerechtshof Amsterdam, 30 

maart 2021, ECLI:NL:GHAMS:2021:909. 

Op 22 juni 2021 heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwaarden zich uitgesproken over de 
verjaringstermijn. Het hof oordeelde dat Karmac verplicht was om deel te nemen aan de 

pensioenregeling van Pensioenfonds Openbare Bibliotheken. Op grond van artikel 3:308 BW 
wordt de vordering opeisbaar op het moment dat de opeisbaarheid bij de wederpartij bekend is. 
Een andere uitleg zou volgens het hof tot het onredelijk gevolg leiden dat premievorderingen 
verjaard kunnen zijn zonder dat het bestaan daarvan redelijkerwijs bekend kon zijn bij het 
heffende pensioenfonds, terwijl het pensioenfonds desondanks gehouden is pensioenaanspraken 
van de werknemers die het betreft te honoreren. Dat moment was in dit geval 4 juni 2014. De 

vorderingen van vóór 4 juni 2009 waren verjaard. De premievorderingen vanaf 16 december 

2010 verjaarden aldus niet. Gerechtshof Arnhem-Leeuwwaarden, 22 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6158 
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