
Jaarverslag 2013-2014

Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen

13-141 van 20
Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen



“OP DE WOELIGE BAREN……”

Voor u ligt alweer het tiende Verslag van mijn werkzaamheden sinds de Ombudsman 
Pensioenen in opdracht van de pensioenkoepels per 1 april 1995 met zijn bemid-
delingswerkzaamheden van start ging. Net als de vorige negen uitgaven heeft het 

Verslag betrekking op twee kalenderjaren, nu dus 2013 en 2014. 

Schijnbaar onbewogen voer ik mijn werk uit in een omgeving die al maar woeliger lijkt te 
worden. Ik hoef u maar te verwijzen naar de historisch lage rentestand en de daardoor lage 
dekkingsgraden van de fondsen, het nieuwe “Witteveenkader” voor de opbouw van pensioen, 
de aanpassing van het Financieel Toetsingskader (FTK), de discussies over solidariteit en 
collectiviteit (doorsneepremie) en de introductie van nieuwe pensioenuitvoerders zoals de 
Premiepensioeninstelling (PPI) en het Algemeen Pensioenfonds (APF). Dit alles is een reden 
om de bedrijfstak veel wijsheid te wensen bij het nemen van allerlei beslissingen.

Te midden van al dit ‘geweld’ bemiddel ik alweer bijna twaalf-en-een-half jaar in klachten 
over de uitvoering van een pensioenreglement waar het ontstaan ervan niet zelden decennia 
achter ons ligt, maar die vaak nu pas naar boven komen. Zonder zwartgallig te willen zijn, 
garandeer ik u dat de klacht van morgen ‘in de kiem’ al is ontstaan.

Het voorgaande neemt niet weg dat ik de toekomst van het Nederlands pensioenstelsel en de 
toekomst van de Ombudsman Pensioenen met vertrouwen tegemoet zie. Een rol van belang 
speelt hierbij de Sociaal-Economische Raad (SER) die – in opdracht van de pensioenkoepels –
de werkzaamheden van het secretariaat van de Ombudsman Pensioenen sinds 1 januari 2015 
tot zijn taak mag rekenen.

Ik wens u veel leesplezier en aangename leermomenten bij het lezen van dit Verslag. Hopelijk 
lever ik hiermee een bijdrage aan de continue verbetering van de wijze waarop pensioen-
uitvoerders met klachten omgaan. Tot slot deze passende uitspraak: Een klacht is een gratis 
advies!

P.J.C. Keizer        
Den Haag, voorjaar 2015

VOORWOORDV O O R W O O R D
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De Ombudsman Pensioenen (in het vervolg: De Ombudsman) is per 1 april 1995 
ingesteld als onafhankelijke instelling die klachten en geschillen over de uitvoering 
van een pensioenreglement behandelt. Pas in geval van een klacht of geschil komt de 

Ombudsman in het vizier en daarom is het begrijpelijk dat het niet voor iedereen duidelijk is 
wat de Ombudsman doet. 

Wat doet de Ombudsman (niet)?
Om een eerste misverstand over de rol van de Ombudsman weg te nemen: de Ombudsman is 
geen belangenbehartiger of raadsman. Dit past niet bij zijn rol als onafhankelijk bemiddelaar. 

De Ombudsman beziet eerst of de oorzaak van onvrede kan worden weggenomen door 
duidelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Een pensioenregeling is immers vaak erg in-
gewikkeld en meestal worden in publieksvoorlichting alleen de hoofdlijnen belicht. Bij een 
blijvende klacht of een voortdurend geschil zal de Ombudsman trachten via bemiddeling een 
redelijke en billijke oplossing te bereiken. Wanneer bemiddeling niet slaagt, kan de Ombuds-
man een advies uitbrengen. Het advies is weliswaar niet bindend, maar wordt in de regel wel 
gevolgd. Bovendien staat de weg naar de rechter dan nog open. Voor meer informatie over 
de rol en werkwijze van de Ombudsman wordt verwezen naar het Reglement Ombudsman 
Pensioenen, dat achter in dit Verslag is opgenomen. Ook de website www.ombudsmanpensi-
oenen.nl is in dit verband een nuttige informatiebron.

Veel van de voorgelegde kwesties zijn in formele zin niet altijd aan te merken als een zaak 
die betrekking heeft op de uitvoering van een pensioenreglement. Toch kan de Ombudsman 
vanuit zijn onafhankelijke positie in een aantal gevallen, door het geven van tekst en uitleg of 
het toelichten/becommentariëren van een standpunt van een pensioenuitvoerder, de klager 
én de pensioenuitvoerder van dienst zijn. Onnodige correspondentie tussen belanghebbende 
en pensioenuitvoerder is vaak te voorkomen dankzij de uitleg van de Ombudsman. Voor een 
belangrijk deel vindt ook uitleg plaats tijdens een telefonisch contact tussen klager en het 
secretariaat. Het voorgaande neemt niet weg dat de Ombudsman in toenemende mate merk-
baar betrokken raakt bij ‘echte’ geschillen en minder uitleg hoeft te geven aan klagers. Dit 
komt waarschijnlijk dankzij een verbeterde communicatie tussen uitvoerders en belangheb-
benden en de professionalisering van de interne klachtenbehandeling van de uitvoerders.

Uit het voorgaande volgt dat de Ombudsman rechter noch toezichthouder is, maar een 
relatief informele en laagdrempelige bemiddelaar. Hij richt zich, overeenkomstig het Regle-
ment Ombudsman Pensioenen op basis waarvan hij opereert, op mogelijkheden die wellicht 
aanwezig zijn om het bestaande concrete probleem oplosbaar te maken. De Ombudsman stelt 
geen ‘schade’bedrag vast, komt niet tot een ‘veroordeling’ van een pensioenuitvoerder en doet 
geen uitspraak ten behoeve van een eventueel door klager te starten procedure bij de (burger-
lijke) rechter. Dit alles past niet in de functie van bemiddelaar. Als onafhankelijk bemiddelaar 
met niet-bindend oordeel, kan de Ombudman weliswaar een alternatieve procedure voor 
een geschil bieden, maar de uitkomst kan niet anders zijn dan een van de mogelijkheden 
vermeld in het Reglement Ombudsman Pensioenen. De Ombudsman brengt geen klachtgeld 
in rekening.

INLEIDINGI N L E I D I N G
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In bijna alle Verslagen heb ik wel geschreven over en aandacht gevraagd voor fouten en 
vergissingen en het (vermeende) recht van pensioenuitvoerders om een fout of vergissing 
te herstellen. 

Artikel 3:35 van het Burgerlijk Wetboek bepaalt: “Tegen hem die eens anders verklaring of 
gedraging, overeenkomstig de zin die hij daaraan onder de gegeven omstandigheden redelijker-
wijze mocht toekennen, heeft opgevat als een door die ander tot hem gerichte verklaring van 
een bepaalde strekking, kan geen beroep worden gedaan op het ontbreken van een met deze 
verklaring overeenstemmende wil”.

Dit betekent dat een pensioenuitvoerder in het algemeen het recht heeft een gemaakte fout 
te herstellen, maar dat deze regel uitzondering kan lijden indien de wederpartij (meestal een 
deelnemer) zich van die fout niet bewust had kunnen zijn. 

Wanneer een pensioenuitvoerder een opgave verstrekt, is deze daar dus in beginsel aan  
gebonden, indien de deelnemer er redelijkerwijs op mocht vertrouwen dat zij juist was.  
Wannéér gesproken mag worden van bij een deelnemer opgewekt gerechtvaardigd vertrouwen, 
is in zijn algemeenheid niet te zeggen. Dat hangt af van de omstandigheden van het geval. 
Wel is onomstreden dat het in deze niet gaat om een subjectief feitelijk vertrouwen (“wat heeft 
de deelnemer gedacht”), maar om een objectief gerechtvaardigd te achten vertrouwen  
(“wat mocht of moest de deelnemer denken, alle omstandigheden in aanmerking genomen”). 

Regelmatig laten pensioenuitvoerders mij in hun reactie weten dat zij van mening zijn dat 
klager een fout had kunnen opmerken en dat hierdoor geen sprake is van een gerechtvaardigd 
opgewekt vertrouwen. Hierbij wordt vaak verwezen naar het pensioenreglement en daarbij 
wordt aangegeven dat de uitkomst, vaak het toegekende pensioenrecht, echt niet anders kan 
zijn dan hetgeen voortvloeit uit het pensioenreglement. Indien een klager meer zou krijgen 
dan reglementair bepaald, gaat dit ten laste van het collectief. Indien echter een fout of vergis-
sing zo duidelijk is, kun je je allereerst afvragen waarom de pensioenuitvoerder deze fout of 
vergissing zelf niet (eerder) heeft ontdekt.

Uit de klachtbehandeling blijkt dat fouten of vergissingen van de kant van de pensioenuit-
voerder, maar ook van de kant van de deelnemer of gepensioneerde voorkomen hadden 
kunnen worden door een goede zorg in acht te nemen.

Algemene zorgplicht: BW of Wft?
Het Burgerlijk Wetboek kent een generieke zorgplicht in de vorm van de zorgplicht van een 
goed opdrachtnemer (art. 7:104 BW). Een opdrachtnemer moet bij zijn werkzaamheden de 
zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Deze verplichting heet zorgplicht. Bij de 
beoordeling hiervan wordt gekeken of de opdrachtnemer in kwestie heeft gehandeld zoals 
een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot te werk zou zijn gegaan. Als blijkt dat 
een opdrachtnemer zijn zorgplicht heeft geschonden, is hij aansprakelijk voor schade die de 
opdrachtgever daardoor heeft geleden.

Hoewel de omvang van zorgplicht per geval dient te worden vastgesteld, zijn er in de recht-
spraak wel normen ontwikkeld voor banken, notarissen en makelaars. Bij de beantwoording 
van de vraag of een opdrachtnemer zijn zorgplicht heeft nageleefd, kan ook de deskundigheid 
van de opdrachtgever een rol spelen.

Voor financiële dienstverleners geldt een bijzondere zorgplicht vanwege de potentieel grote 
risico’s. Om deze reden is de algemene zorgplicht voor financiële dienstverleners per 1 januari 
2014 tevens vastgelegd in de Wet op het financieel toezicht (Wft). 
De wetgever achtte het dus noodzakelijk om, gelet op de informatiescheefheid tussen de klant 
en financiële dienstverlener en de toenemende mate van complexiteit van financiële produc-
ten, een algemene zorgplicht vast te leggen in de Wft. Hierdoor wordt de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM) in staat gesteld om tegen inbreuken op deze zorgplicht handhavend op te 
treden. De nog nieuwe wet richt zich op aanbieders, adviseurs en bemiddelaars van beleg-
gingsobjecten, elektronisch geld, betaalrekeningen, kredieten, spaarrekeningen en verzekerin-
gen. Beleggingsondernemingen vallen buiten de reikwijdte van deze wet.

Uitgangspunt van de nieuwe bepaling in de Wft is dat de financiële dienstverlener te allen 
tijde op zorgvuldige wijze dient om te gaan met de belangen van de klant en in het geval van 
adviseren in het belang van de klant dient te handelen. Ook moet een financiële dienstver-
lener nagaan of zijn handelen of nalaten geen afbreuk doet aan de belangen van zijn klant. 

ONDERWERPENO N D E R W E R P E N  W A A R  D E  O M B U D S M A N  ( E X T R A )  A A N D A C H T  V O O R  V R A A G T
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Artikel 4:24-a (lid 1-3) van de Wft luidt:
1. Een financiële dienstverlener neemt op zorgvuldige wijze de gerechtvaardigde belangen 

van de consument of begunstigde in acht.
2. Een financiële dienstverlener die adviseert, handelt in het belang van de consument of 

begunstigde.
3. De Autoriteit Financiële Markten geeft met betrekking tot het eerste en tweede lid slechts 

toepassing aan artikel 1:75 bij evidente misstanden die het vertrouwen in de financiële 
dienstverlener of in de financiële markten kunnen schaden.

Pensioenuitvoerders vallen buiten de reikwijdte van (artikel 4:24-a van) de Wft. Zij zijn 
namelijk geen financiële dienstverleners in de zin van deze wet. Voor hen is de Pensioenwet 
van toepassing en daarom geldt voor pensioenuitvoerders alleen de algemene zorgplicht ex 
art.7:401 BW. Pensioenuitvoerders mogen niet optreden als adviseur van (gewezen) deelne-
mers en gepensioneerden.

Algemene zorgplicht van pensioenuitvoerders
Uitsluitend, maar dit moet voldoende zijn, is een pensioenuitvoerder op grond van art.7:401 
BW verplicht om bij zijn werkzaamheden de zorg te betrachten die van een redelijk bekwaam 
en redelijk handelende pensioenuitvoerder mag worden verwacht. Hierna wil ik aan de hand 
van enkele praktijkgevallen aangeven hoe de algemene zorgplicht ingevuld kan worden.

Een goede zorg voor je (gewezen) deelnemers of gepensioneerden betekent in de praktijk 
bijvoorbeeld het tijdig vaststellen van fouten in een pensioenberekening bij voorkeur nog 
vóór de ingangsdatum van het pensioen. Ook een controle in de systemen naar de gevolgen 
van een aanstaande pensionering voor de overige gegevens die bij de pensioenuitvoerder 
bekend zijn, is van groot belang. Het komt regelmatig voor dat na de ingangsdatum van een 
ouderdomspensioen het arbeidsongeschiktheidspensioen ongewijzigd blijft doorlopen. Het 
komt ook regelmatig voor dat een pensioenuitvoerder een verevening van ouderdomspen-
sioen vanwege scheiding weliswaar ooit heeft berekend, maar niet in de administratie heeft 
aangetekend, ondanks dat de kosten van de berekening wel bij de deelnemer en zijn partner 
zijn gelegd. Blijkbaar sluiten administraties niet altijd op elkaar aan. Een rol hierbij speelt 
de meestal lange periode waarop pensioen betrekking heeft. Toch moet worden bedacht dat 
een scheiding van decennia terug gevolgen heeft of kan hebben voor het pensioen dat nu op 
de pensioendatum moet worden toegekend. Het voorgaande geldt ook voor het partnerpen-

sioen. Het partnerpensioen dat in een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) wordt genoemd, 
moet niet zelden – na het overlijden van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde – 
worden verdeeld over twee of meer (ex-)partners van de overleden (gewezen) deelnemer of 
gepensioneerde. Deze (ex-)partners moeten dan wel bij de pensioenuitvoerder geregistreerd 
staan en blijven. Fouten bij de toekenning van het pensioen zijn vaak het gevolg van bijzon-
dere gebeurtenissen, zoals een waardeoverdracht, een scheiding of invaliditeit. Opgave van 
dergelijke gebeurtenissen bij het aanvragen van pensioen aan de hand van een aanvraagfor-
mulier kan de zorgvuldigheid bij de toekenning ten goede komen. 

Een praktijkcasus van de afgelopen verslagperiode waarbij in mijn ogen door pensioenuit-
voerders soms te weinig zorgplicht werd betracht, is die waarbij een relatief klein pensioen 
bij – of nog vóór – het bereiken van de reglementaire pensioenleeftijd (van 65 jaar) werd 
afgekocht, terwijl er inmiddels een hogere AOW-leeftijd van toepassing was geworden. Een 
uitstel van een afkoopuitkering met maar één of enkele maanden zou een lagere loonheffing 
betekenen. De tarieven van de eerste twee belastingschijven dalen immers vanaf de datum 
waarop de AOW-leeftijd wordt bereikt door het wegvallen van de AOW-premie. Tot begin 
2015 was overigens een uitstel van de pensioendatum alleen toegestaan in geval van door-
werken. Verder werd een afkoopwaarde van een klein pensioen in veel gevallen nog gekort 
op de partnertoeslag die een oudere partner ontving voor zijn (jongere) partner. Een ‘gewone’ 
periodieke uitkering wordt weliswaar ook gekort op de partnertoeslag, maar de partnertoe-
slag stopt op het moment dat de jongere partner zelf AOW-gerechtigde wordt en dan loopt de 
pensioenuitkering door of kan alsnog worden afgekocht. Veel pensioenuitvoerders zagen het 
‘simpelweg’ niet als hun taak om een gewezen deelnemer die op het punt stond te kiezen voor 
afkoop boven een periodieke uitkering, te waarschuwen voor de mogelijke gevolgen van een 
afkoop (net) vóór de AOW-gerechtigde leeftijd. Dit steekt te meer daar pensioenuitvoerders 
doorgaans op de hoogte (kunnen) zijn van de geboortedatum van de eventuele partner van 
de gewezen deelnemer. 

Hoewel een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde een leek is op pensioengebied, meen 
ik in de reacties van pensioenuitvoerders te bespeuren dat zij een klager als een ‘gelijkwaar-
dige’ of zelfs ‘volwaardige’ gesprekspartner (willen) beschouwen. Op zich heb ik daar geen 
moeite mee. Deze erkenning van ‘pensioenvolwassenheid’ heeft mijns inziens echter ook 
een keerzijde. Indien gesproken wordt over een gelijkwaardige gesprekspartner, betekent dit 
mijns inziens ook dat een (gewezen) deelnemer of gepensioneerde net zo veel recht heeft om 
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een fout of vergissing te herstellen als zijn pensioenuitvoerder. Waar een pensioenuitvoer-
der echter soms na jaren nog het recht meent te hebben om een fout te herstellen, heeft een 
klager dit recht vaak niet of maar gedurende een korte tijd. Ik constateer dat beide partijen 
behoefte hebben aan rechtszekerheid. Een gepensioneerde wil erop kunnen vertrouwen dat 
het toegekende pensioen correct berekend is. Een pensioenuitvoerder moet op zijn beurt 
kunnen vertrouwen op weloverwogen beslissingen van de gepensioneerde ten aanzien van 
keuzemogelijkheden als de uitruil van een partnerpensioen of de keuze voor een bepaalde 
hooglaagconstructie. In mijn ogen kan het niet de bedoeling zijn dat pensioenuitvoerders 
een eenzijdig recht hebben om fouten te herstellen. Afhankelijk van de aard van de zaak zou 
ik ervoor willen pleiten dat (gewezen) deelnemers en gepensioneerden – net als pensioenuit-
voerders – het recht hebben om binnen een redelijke termijn een door hen gemaakte fout te 
herstellen. 

Natuurlijk zijn er uitzonderingen op deze ‘regel’ denkbaar. Indien het gaat om auto- of 
zelfselectie van de kant van een deelnemer of gepensioneerde, is er geen sprake van een fout 
waar hij op terug wenst te komen. Er kan geen sprake zijn van een herziening van een eerder 
weloverwogen en ‘met gezond verstand’ genomen besluit. Steeds zal moeten worden gekeken 
naar de specifieke omstandigheden van het geval. Hierbij staat niet ter discussie dat de (gewe-
zen) deelnemer of gepensioneerde als de gesprekspartner met de minste kennis op pensioen-
terrein moet worden gezien. Enige coulance is op zijn plaats.

Het betrachten van enige coulance – en hiermee stap ik over naar het derde onderwerp waar 
ik in dit Jaarverslag extra aandacht aan wil schenken – past mijns inziens bij het huidige 
imago van de pensioenwereld in brede zin. Het is niet verbazingwekkend dat in een tijd 
waarin de pensioenuitkeringen vaak jarenlang niet aan de prijs- of loonontwikkelingen zijn 
gekoppeld of zelfs nominaal zijn verlaagd, het vertrouwen in de pensioenuitvoerder onder 
druk is komen te staan. Hierbij komt dat het vertrouwen in de gehele financiële sector sinds 
het begin van de laatste economische crisis onder druk is komen te staan. Het vertrouwen is 
nog verder onder druk komen te staan door de vele wijzigingen die er op pensioengebied en 
in de sociale zekerheid (AOW, Anw) zijn doorgevoerd. Indien in geval van een klacht of zelfs 
maar een vraag een pensioenuitvoerder niet adequaat reageert of in het geheel niet reageert, 
dan wordt, begrijpelijk, niet erg positief over een pensioenuitvoerder gedacht. Ook komt het 
voor dat een pensioenuitvoerder onvolledig of zelfs ronduit ‘bot’ reageert, ook al wordt dit 
laatste misschien alleen zo ervaren door de klager.

Verder bespeur ik met enige regelmaat dat pensioenuitvoerders een mededeling doen op 
een onpersoonlijke wijze en met nauwelijks enig ‘bewijs’ van empathie. Als het gaat om het 
beantwoorden van vragen (‘klantcontact’), laat staan bij de behandeling van klachten, zal als 
vanzelfsprekend toch met enige empathie in de richting van belanghebbende of klager gerea-
geerd moeten worden. Net zo vanzelfsprekend moet het zijn (of worden) dat een pensioenuit-
voerder op iedere vraag of klacht reageert, bij voorkeur binnen een redelijk tijdbestek en liefst 
met een correct, een volledig en goed leesbaar antwoord. Vanzelfsprekend blijkt uit de brief 
ook wie de opsteller ervan is………
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In 2013 werden 616 zaken in behandeling genomen, in 2014 waren dit er 501. Per ein-
de verslagperiode (31 december 2014) waren nog 50 zaken in behandeling, waarvan 4 
uit 2013.

Sinds de start van de Ombudsman in 1995 werd het volgende aantal zaken aan hem voorgelegd:

Jaar Aantal zaken Jaar Aantal zaken

1995 (9 maanden) 430 2005 616

1996 460 2006 725

1997 497 2007 662

1998 473 2008 738

1999 620 2009 750

2000 560 2010 655

2001 550 2011 636

2002 595 2012 577

2003 552 2013 616

2004 642 2014 501

Het aantal aan de Ombudsman voorgelegde zaken is gering als bedacht wordt dat er jaarlijks 
miljoenen pensioenmutaties worden doorgevoerd. De interne klachtbehandeling van de 
pensioenuitvoerders zelf voorkomt ongetwijfeld dat er meer zaken aan mij worden voorge-
legd dan thans het geval is. Ook worden er minder pensioenvragen van algemene aard aan 
mij gesteld.

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 30 dagen in 2013; in 2014 was dit 28 dagen. 

Verdeling
Ondanks verbeterde periodieke communicatie is teleurstelling over de hoogte van het pensi-
oen de meest voorkomende soort klacht. Ook het niet in aanmerking komen voor pensioen is 
een regelmatig terugkerend onderwerp van geschil. 

Adviezen
In de afgelopen verslagperiode heeft de Ombudsman eenmaal Advies, zoals bedoeld in artikel 
3.6 van het Reglement op de taak en de werkwijze van de Ombudsman Pensioenen, aan een 
pensioenuitvoerder uitgebracht. Gemiddeld brengt de Ombudsman minder dan eenmaal per 
jaar een formeel advies uit.

Begin 2013 bracht de Ombudsman Pensioenen een formeel Advies uit in een zaak die reeds 
sinds eind 2010 in behandeling was. Het betreft een pensioenfonds dat weigerde uitvoering 
te geven aan een excedentenverzekering. Het bestaan van de vrijwillige aanvullende verze-
kering werd naar mijn mening in voldoende mate aangetoond. Het fonds geeft echter steeds 
een afwijzing met een andere uitleg. Ondanks dat stukken anders deden vermoeden, was het 
fonds van mening dat de aanvullende verzekering niet tot stand is gekomen. Uiteindelijk ging 
de pensioenuitvoerder mee in het Advies. Helaas wordt er tot de dag van vandaag ‘gesteg-
geld’ over omstandigheden rondom de afkeuring. Veel (ook medische) stukken zijn na circa 
zeventien jaar niet meer voorhanden. Ik blijf hopen en uiteraard aandringen op een correcte 
afwikkeling.

GETALLENG E T A L L E N
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Onderwerpen 2013 X G O P DNI totaal

Aanspraak 15 24 32 28 148 247

Afkoop 2 4 0 0 16 22

Arbeidsongeschiktheid 1 1 1 6 28 37

Berekening 0 0 1 2 12 15

Berichtgeving 3 7 0 3 13 26

Bejegening 0 0 4 0 0 4

Diensttijd 0 0 0 0 0 0

Heffingen en inhoudingen 3 6 0 3 24 36

Nabestaandenpensioen 2 0 1 7 39 49

Overig 3 3 0 6 11 23

Reparatie deeltijdpensioen 0 1 0 0 0 1

Samenloop met andere inkomsten 0 2 0 2 10 14

Uitbetaling 0 8 0 6 16 30

Uitvoerder 0 0 0 4 13 17

(Verevening bij) scheiding 1 5 2 5 30 43

Waardeoverdracht 0 0 0 4 27 31

Waardevastheid 0 1 0 0 20 21

30 62 41 76 407 616

X: nog in behandeling
G: ten gunste van de deelnemer opgelost
O: niet ten gunste van de deelnemer opgelost
P: verwezen naar de eigen procedure van de pensioenuitvoerder
DNI: doorverwezen,informatie/uitleg gegeven, behandeling niet aangevangen of voortgezet

Betrokken PU

(pensioenuitvoerder)

Bpf Brpf Opf PPI Vz Overig

359 11 69 0 143 34

Totaal aantal zaken in 2013: 616
Waarvan nog lopende / niet afgeronde zaken: 30 (zie kolom X.)
Gemiddelde doorlooptijd per zaak: 30 werkdagen

 
Onderwerpen 2014 X G O P DNI totaal

Aanspraak 21 28 63 38 75 225

Afkoop 2 6 5 5 18 36

Arbeidsongeschiktheid 6 5 4 6 14 35

Berekening 3 1 0 2 6 12

Berichtgeving 2 3 1 2 3 11

Bejegening 0 0 1 1 4 6

Diensttijd 0 0 0 0 1 1

Heffingen en inhoudingen 3 2 0 1 3 9

Nabestaandenpensioen 5 4 12 4 27 52

Overig 1 1 7 1 21 31

Reparatie deeltijdpensioen 0 0 0 1 1 2

Samenloop met andere inkomsten 0 0 0 1 3 4

Uitbetaling 2 9 4 5 9 29

Uitvoerder 0 2 2 1 2 7

(Verevening bij) scheiding 2 2 0 1 10 15

Waardeoverdracht 2 3 4 1 8 18

Waardevastheid 1 0 1 3 3 8

50 66 104 73 208 501

X: nog in behandeling
G: ten gunste van de deelnemer opgelost
O: niet ten gunste van de deelnemer opgelost
P: verwezen naar de eigen procedure van de pensioenuitvoerder
DNI: doorverwezen, behandeling niet aangevangen of voortgezet, informatie/uitleg gegeven

Betrokken PU

(pensioenuitvoerder)

Pensioenfondsen3 PPI Vz Overig (geen pu)

317 0 105 79

Totaal aantal zaken in 2014: 501
Waarvan nog lopendeniet afgeronde zaken: 50 (zie kolom X.)
Gemiddelde doorlooptijd per zaak: 28 werkdagen 

ZAKENZ A K E N

3 Per 1 januari 2014 is de Pensioenfederatie ontstaan uit een fusie van VB, OPF en UvB. 
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Aansluiting Premiepensioeninstellingen
Begin 2013 werd duidelijk dat PPI’s zich kunnen aansluiten bij de Ombudsman om zo voor 
hun deelnemers een laagdrempelige klachtenbehandeling te bieden. Uiteraard sta ik hiervoor 
open en kan ik hopelijk in het volgende verslag berichten over mijn eerste ervaringen met 
PPI’s of, liever, het uitblijven hiervan bij gebreke van klachten over de uitvoering van het re-
glement van PPI’s. Voor nu kan ik berichten dat er inmiddels enkele PPI’s bij de Ombudsman 
Pensioenen zijn aangesloten.

Tuchtraad Financiele Dienstverlening (Assurantiën)
Per 1 januari 2008 heeft het Verbond van Verzekeraars de Tuchtraad Financiële Dienstverle-
ning (Assurantiën), zie www.verzekeraars.nl/tuchtraad, in het leven geroepen. De Tuchtraad 
velt geen oordeel over de klacht zelf, maar over het tuchtrechtelijke aspect. Op grond van ar-
tikel 2.4 van zijn Reglement kan de Ombudsman bij de Tuchtraad melding maken van zaken 
waarvan hem tijdens de behandeling van een zaak is gebleken dat deze strijdig zou kunnen 
zijn met de tuchtrechtelijke bepalingen die voor hem gelden.
De Tuchtraad toetst klachten op basis van bindende zelfregulering van het Verbond. De raad 
bepaalt of een klacht gegrond is of niet. Als een klacht gegrond is, adviseert de Tuchtraad 
het bestuur van het Verbond over een eventueel op te leggen sanctie. Het Verbondsbestuur 
beslist over de sanctie. Sancties kunnen variëren van een waarschuwing tot ontheffing van het 
lidmaatschap van het Verbond. Op deze manier wordt de verzekeringsbranche zelf getoetst 
en gecorrigeerd. De Tuchtraad is het sluitstuk in de klachtenafhandeling. Het is geen ‘hoger 
beroep’-mogelijkheid; de consument kan namelijk niet zelf rechtstreeks naar de tuchtraad. 

Fusie pensioenkoepels: Oprichting Pensioenfederatie
De Pensioenfederatie is in 2010 voortgekomen uit de samenwerking van de koepels voor 
ondernemings- (OPF), beroeps- (UvB) en bedrijfstakpensioenfondsen (VB). Op 19 december 
2013 hebben de VB, de UvB en OPF besloten om met ingang van 1 januari 2014 volledig op 
te gaan in de Pensioenfederatie. Met ingang van die datum is de Pensioenfederatie de enige 
koepel die de belangen behartigt van de Nederlandse pensioenfondsen. De koepels VB, OPF 
en UvB zijn per 1 januari 2014 opgehouden te bestaan.

Verhuizing Ombudsman per 1 september 2013 
De Ombudsman verhuisde eind augustus 2013 met het Kifid naar het Kon. Julianaplein. 

Secretariaat Ombudsman per 1 januari 2015 naar de SER
In de Raadsvergadering 689 d.d. 17 oktober 2014 stemde de raad van de Sociaal-Ecomische 
Raad (SER) in met het verzoek van de pensioenkoepels om het secretariaat van de Ombuds-
man Pensioenen onder te brengen bij de SER. De afspraken tussen SER en pensioenkoepels 
liggen vast in een Service Level Agreement. Feitelijk werd hiermee aan de SER de opdracht 
gegeven uitvoering te geven aan de werkzaamheden van de Ombudsman. Tot dan toe lag een 
soortgelijke opdracht van de pensioenkoepels bij het Klachteninstituut Financiële Dienstver-
lening (Kifid). De verhuizing van het secretariaat vond vlekkeloos plaats en inmiddels voelt 
mijn secretariaat zich zeer thuis bij de SER.

GEBEURTENISSENB I J Z O N D E R E  G E B E U R T E N I S S E N  I N  D E  A F G E L O P E N  V E R S L A G P E R I O D E
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Ombudsman
Drs. P.J.C. Keizer

Secretaris
Drs. P.P. Alvers CPC

Secretariaat
Mevrouw C.A.T. de Leede

Postadres
Postbus 93560
2509 AN  Den Haag

Kantooradres
Tot en met 31 december 2014:
Koningin Julianaplein 10
2595 AA  Den Haag

Per 1 januari 2015:
Bezuidenhoutseweg 60
2594 AW  Den Haag

Website
www.ombudsmanpensioenen.nl

BUREAUS A M E N S T E L L I N G  B U R E A U  T I J D E N S  V E R S L A G P E R I O D E

V O O R W O O R D   |   I N L E I D I N G   |   O N D E R W E R P E N   |   G E T A L L E N   |   Z A K E N   |   G E B E U R T E N I S S E N   |   B U R E A U   | 10 van 20
Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen

http://www.ombudsmanpensioenen.nl/


A Aanspraken
A1 Partnerpensioen / zorg voor elkaar

‘To care or not to care, that’s the question…….’

De heer en mevrouw Z. te M. hebben sinds 1996 een relatie (met elkaar), wonen vanaf het 
prille begin van de relatie samen. Uit deze relatie wordt in 1997 hun enig kind geboren. 
Het gaat in 2012 helaas niet zo goed met de gezondheid van de heer Z. en de heer en 
mevrouw Z. besluiten te gaan trouwen. Zij trouwen in mei 2012. Helaas overlijdt de heer 
Z. eind 2012.

De heer Z. was sinds 1993 deelnemer van een pensioenfonds. Zoals het een goed huis-
vader betaamt, sloot de heer Z. in 1996 een ANW-verzekering die het pensioenfonds als 
vrijwillige pensioenmodule aanbood. 

Tot haar ontsteltenis krijgt mevrouw Z. een afwijzing van de pensioenuitvoerder wat be-
treft een aanvraag tot partnerpensioen. Ook het vrijwillig gesloten ANW-Pensioen komt 
niet tot uitkering. Op grond van het reglement komt een gehuwde partner niet in aanmer-
king voor een toekenning van partnerpensioen indien het overlijden heeft plaatsgevonden 
binnen een jaar na de huwelijksvoltrekking. Aan de vijftienjarige dochter wordt een 
wezenpensioen toegekend. Verder is het van belang dat de heer en mevrouw Z. weliswaar 
op een gezamenlijk adres woonden, een gezamenlijke huishouding voerden en ook samen 
opdraaiden voor de zorg van hun kind, maar geen notarieel samenlevingscontract had-
den. Na wat aandringen, biedt het pensioenfonds aan de tussen 1996 en 2012 afgedragen 
premies voor de vrijwillige ANW-module terug te betalen, een bedrag van bijna  
€ 4.000,-. Hiermee is de weduwe niet ‘gered’ en zij besluit deze kwestie aan de Ombuds-
man Pensioenen voor te leggen.

Laat ik vooropstellen dat het gebruikelijk is dat er in een pensioenreglement voorwaarden 
worden gesteld om ongehuwde en niet-geregistreerde partners in aanmerking te laten komen 
voor een partnerpensioen. De bepaling dat er geen uitkering volgt indien het overlijden 
plaatsvindt binnen een jaar na aanvang van de formele relatie4, is weliswaar (veel) minder 

gebruikelijk, maar ook bij deze bepaling zal ik mij neer moeten leggen. Het is immers mijn 
taak om te bemiddelen in geval van klachten of geschillen over de uitvoering van het regle-
ment van een pensioenuitvoerder, maar niet over de inhoud van de pensioenregeling zelf. De 
inhoud van de regeling berust, net als collectieve arbeidsvoorwaarden, op een overeenkomst 
tussen werkgever(s) en werknemers. Tenzij die naar het oordeel van de rechter in strijd zou 
zijn met een wet of verdrag, is de inhoud ervan voor iedereen bindend.
 
Het voorgaande neemt niet weg dat ik van mening was dat de beslissing om uitkeringen te 
weigeren in dit specifieke geval onevenredig of zelfs onredelijk hard uitpakte.

OPMERKELI JK

4 Aanvang relatie bepaald door huwelijk, geregistreerd partnerschap of notariële samenlevingsovereenkomst. 

B I J L A G E  1

E N K E L E  O P M E R K E L I J K E  A A N  D E  O M B U D S M A N  V O O R G E L E G D E  Z A K E N
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Ook in mijn ogen is het (haast) onvermijdelijk dat een pensioenuitvoerder in het reglement 
voorwaarden opneemt die het ongehuwd samenwonenden mogelijk maken om in aanmer-
king te komen voor een partnerpensioen. Langs deze weg wordt een eventueel misbruik 
van de aanspraak op partnerpensioen voorkomen. Toch verdient het aanbeveling dat een 
pensioenuitvoerder van geval tot geval beoordeelt of toekenning van een partnerpensioen 
niet op zijn plaats is in de gevallen dat betrokkene niet aan de reglementaire eisen voldoet. 
Een dergelijke beoordeling past mijns inziens bij de maatschappelijke functie die een pensi-
oenuitvoerder heeft, te weten: het verzorgen van onderhoudsvoorzieningen ten behoeve van 
(gewezen) deelnemers en hun nabestaanden. Het stellen van strikt administratieve voorwaar-
den aan een partnerpensioen kan in sommige gevallen onwenselijk hard uitpakken. Ik heb de 
indruk dat de situatie waarin de heer N. zich bevindt, zo’n geval is. In de situatie van de heer 
N. en mevrouw P. was sprake van een langdurig partnerschap, waarin de gezamenlijke zorg 
voor hun drie kinderen ongetwijfeld centraal stond. Uit de beschikbare gegevens blijkt de 
heer N. en mevrouw P. met hun drie kinderen een gezin vormden dat zonder onderbreking 
met elkaar op hetzelfde adres woonde. 

Er is daarom wat mij betreft geen discussie mogelijk over de vraag of de heer N. en mevrouw 
P. wel partners waren. Zij waren partners, maar voldeden niet aan de reglementaire voor-
waarden om als zodanig ook door het fonds erkend te worden. Dit laatste stuit mij tegen de 
borst. Ik vroeg (het Bestuur van) het fonds daarom de beslissing om geen partnerpensioen 
aan de heer N. toe te kennen, te herzien.

Nadat ik klager in de zomer van 2014 had gemeld dat hij zijn klacht nog kon voorleggen aan 
de Commissie van Beroep, alvorens mijn bemiddeling te hervatten, bleef het van beide zijden 
stil. Zou het dan toch nog goed gekomen zijn?

Ik pleit voor een beoordeling naar de feitelijke situatie, mits aantoonbaar, naast een af te strepen 
standaardlijstje met voorwaarden in het reglement. Uit de overlevingstabellen blijkt dat er 
aanzienlijk minder partnerpensioenen vroegtijdig uitgekeerd worden, vooral doordat mensen 
steeds ouder worden. Bij levensverzekeraars zijn de premies voor overlijdensrisicoverzekeringen 
soms gehalveerd. Verder zijn er meer ongehuwd samenwonenden dan pakweg 30 of 40 jaar 
geleden. Een pensioenuitvoerder hoeft geen voordeel te behalen uit de opkomst van alternatieve 
samenlevingsvormen. De voorziening moet doen waar het voor in het leven is geroepen, name-
lijk: uitkeren aan de levenspartner van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde. 

In mijn ogen valt de genoemde ‘éénjaarsbepaling’ alleen te rechtvaardigen indien deze in het 
leven is geroepen om schijnhuwelijken of schijnrelaties te voorkomen. Het pensioenfonds 
maakte echter expliciet duidelijk dat dit niet de reden voor deze bepaling is. Het fonds wil 
aangetoond zien dat partners zorgplicht jegens elkaar hebben. Dit kan volgens de pensioen-
uitvoerder uitsluitend door het sluiten van een huwelijk, een geregistreerd partnerschap of 
een notarieel verleden samenlevingscontract. Indien dit laatste echt het geval zou zijn, is de 
afwijzing alleen al op deze grond onterecht omdat betrokkenen uiteindelijk met elkaar in het 
huwelijk zijn getreden en daarmee de zorgplicht jegens elkander hebben bevestigd. 

Er zijn mijns inziens meerdere manieren om aan te tonen dat twee mensen jarenlang zorg-
plicht jegens elkaar hadden. Zo kan bijvoorbeeld aan de hand van afschriften van een geza-
menlijke bankrekening worden aangetoond dat inkomen en uitgaven werden gedeeld, zeker 
in de tijd dat één van de partners bijvoorbeeld de zorg heeft over kinderen en/of ouders. Ook 
het afsluiten van de Anw-hiaatverzekering in 1996, het jaar waarin de heer en mevrouw Z. 
zijn gaan samenwonen, is naar mijn mening een bewijs dat de heer Z. toentertijd al oog had 
voor de zorgplicht voor zijn partner/gezin. Een Anw-hiaatverzekering is immers per definitie 
een verzekering die een deelnemer sluit voor zijn partner of gezin en geen verzekering waar 
de verzekerde zelf profijt van heeft. 

Uit het voorgaande volgt dat ik van mening ben dat deze kwestie zich bij uitstek leende om 
toepassing van de hardheidclausule. Het is in mijn ogen volstrekt niet redelijk om een partner 
van een overleden deelnemer op deze wijze na een partnerschap van bijna twintig jaar in de 
kou te laten staan. 

Uiteindelijk was het pensioenfonds het met mij eens en kende aan mevrouw Z. alsnog beide 
pensioenen toe, uiteraard onder intrekking van het aanbod tot restitutie van de premies voor 
de vrijwillige ANW-verzekering.

Een andere pensioenuitvoerder weigerde in een soortgelijke kwestie eveneens toekenning van 
een partnerpensioen. Na een relatie van circa twintig jaar, waaruit drie kinderen voortkwa-
men, overleed mevrouw P. eind 2013. Het fonds kende ook hier op reglementaire gronden 
geen partnerpensioen toe aan de heer N., de achterblijvende partner en vader van de kinderen.

V O O R W O O R D   |   I N L E I D I N G   |   O N D E R W E R P E N   |   G E T A L L E N   |   Z A K E N   |   G E B E U R T E N I S S E N   |   B U R E A U   | 12 van 20
Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen



bekeken en dit geldt feitelijk al als de klacht nog in behandeling is binnen de klachtenpro-
cedure van de pensioenuitvoerder zelf.

De pensioenuitvoerder beloofde beterschap en gaf aan – meer dan voorheen – de grond-
slagen die dienden voor een proefberekening langer te bewaren, zodat (achteraf!) de 
verschillen kunnen worden verklaard. 

A3 Voorwaardelijk pensioen

Indien lange tijd achtereenvolgend een voorwaardelijk deel van het pensioen wordt gecom-
municeerd, dreigt het voorwaardelijke karakter ervan te verdwijnen.

Mevrouw N. schrok zich in november 2014 ‘een hoedje’ toen ze begreep dat zij alleen nog 
maar het voorwaardelijke pensioen zou krijgen indien zij in december met pensioen zou 
gaan, een haast onmogelijke situatie…..Inmiddels hadden sociale partners zich over de 
zaak gebogen en besloten het voorwaardelijke pensioen nog een half jaar toe te kennen bij 
pensionering. Probleem opgelost. 

Het is niet altijd duidelijk dat voorwaardelijk ook echt voorwaardelijk is, ook als pas na vele 
jaren, soms bijna een decennium een einde komt aan een regeling. Het voorwaardelijke ka-
rakter was afgeleid van het VUT-karakter van een deel van een prepensioen en was daardoor 
niet (volledig) kapitaalgedekt. Sociale partners in het fondsbestuur achtten het beter voor het 
fonds om de voorwaardelijke pensioenen in te trekken. Ik ben van mening dat dit kan, maar 
dan toch met enige voorzichtigheid. Voor bijna gepensioneerden is het zuur als een voor-
waardelijk pensioen net voor hun ogen wordt ingetrokken.

A4 Tussen wal en schip: premievrije opbouw wegens arbeidsongeschiktheid

In het verleden heb ik herhaaldelijk aandacht gevraagd voor werknemers die na een aanvan-
kelijk geslaagde re-integratie toch weer hun werk wegens arbeidsongeschiktheid moesten 
opgeven. 

Verder meen ik dat een pensioenuitvoerder ook ten aanzien van dit onderwerp zorgplicht 
heeft. Door middel van een periodieke inventarisatie kan een pensioenuitvoerder ontdekken 
wie een partner heeft en wie niet. Gerichte voorlichting is dan mogelijk, net als gerichte waar-
schuwingen voor het niet verzekerd zijn voor een partnerpensioen. 

A2 Uitgesteld Ouderdomspensioen
 

De heer K. ging ruim een jaar na het bereiken van de pensioenrichtleeftijd per 1 januari 
2013 met pensioen. Al snel liet de pensioenuitvoerder de heer K. weten dat er een vergis-
sing in de berekening was gemaakt en dat hij recht had op een lager ouderdomspensioen 
dan het bedrag dat hem in een toekenningsbrief in december 2012 was meegedeeld.

De heer K. was het hier niet mee eens en gaf aan dat de uitkering in zijn ogen hoger moest 
zijn, meer in lijn met eerdere overzichten en proefberekeningen. De pensioenuitvoerder 
hield echter voet bij stuk, verwees onder andere naar gewijzigde actuariële uitstelfactoren. 
De klachtencommissie wees de klacht af. Het lukte mij niet om vast te stellen welke fouten 
en vergissingen er waren gemaakt. Ik beschikte niet over achterliggende gegevens om een 
soort controleberekening te (laten) maken. Ik was van mening dat ik de pensioenuitvoer-
der niet kon houden aan de eenmalige opgave van december 2012, nu deze al snel na de 
pensioendatum van 1 januari 2013 was herroepen.

Groot was mijn verbazing toen de heer K. mij na ongeveer vier maanden berichtte dat het 
fonds alsnog op verzoek van een buitendienstfunctionaris ( ‘pensioenconsulent’) van het 
fonds had vastgesteld dat er bij de vaststelling van het pensioen één of meerdere fouten 
waren gemaakt. Zijn ouderdomspensioen had hoger moeten zijn, zoals de heer K. reeds 
vermoedde. Verder kreeg de heer K. het aanbod om desgewenst nieuwe keuzes te maken, 
in het bijzonder ten aanzien van het partnerpensioen.

In de richting van het fonds heb ik mijn teleurstelling uitgesproken voor wat betreft het 
ontbreken van een extra controle naar aanleiding van de mij voorgelegde zaak. Ik vond 
en vind dat een klacht bij de Ombudsman Pensioenen voor een pensioenuitvoerder reden 
moet zijn om deze zaak, waaronder het rekentechnische deel, door een andere medewer-
ker dan de dossierbehandelaar te laten bestuderen. De vraag is of een klacht wel serieus is 
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Mevrouw B. was tot en met 30 april 2010 deelnemer van een fonds. Om een pensioen-
breuk te voorkomen, vroeg mevrouw B. het pensioenfonds herhaaldelijk naar de mogelijk-
heid van vrijwillige voortzetting voor de periode van 1 mei 2010 tot en met 31 december 
2010. Al in juni 2012 (!) liet het pensioenfonds mevrouw B. weten dat zij instemde met 
het verzoek en een premienota zouden opstellen. Toen mevrouw B. begin oktober 2013 
nog geen premienota had ontvangen, besloot zij zich te wenden de Ombudsman Pensioe-
nen met de vraag of hij mogelijkheden zag om deze kwestie ‘vlot’ te trekken.

In 2014 werden zes pogingen gedaan om het fonds tot een reactie te bewegen. Eindelijk was 
het begin 2015 zover en de pensioenuitvoerder schreef mij, kort en krachtig: 

“Helaas hebben wij moeten constateren dat wij niet hebben gereageerd op uw eerdere 
verzoeken om informatie over de afhandeling van het verzoek om vrijwillige voortzetting 
van mevrouw B. Wij bieden u hiervoor onze excuses aan.” 

De pensioenuitvoerder voegde er verder ‘droogjes’ aan toe dat de zaak met mevrouw B. nog 
eind 2013 was afgehandeld.

B2 Een onaangename verrassing……

Met pensioen gaan zou een ‘life-event’ moeten zijn waar enig plezier aan verbonden is. Me-
neer T. had een andere ervaring….

In 1998 scheidden de heer en mevrouw T., waarna de voormalige mevrouw T. in 1999 
een meldingsformulier ‘verevening van pensioenrechten bij scheiding’ naar de verzeke-
raar zond ter verkrijging van een zelfstandig uitkeringsrecht. In 2000 ontving de heer 
T. van de verzekeraar een bericht dat de verevening was aangevraagd en doorgevoerd. 
In 2007 liet een medewerker de heer T. na een expliciete vraag van de heer T. hierover 
weten dat het in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) genoemde bedrag aan ouder-
domspensioen een bedrag alleen voor de heer T. was. In de eerste jaren stond er geen 
enkele informatie in het UPO over de eventuele gevolgen van een scheiding. In februari 
2012, ongeveer een half jaar voordat de heer T. met pensioen gaat, ontvangt de heer T. 
het UPO 2012, waarin staat vermeld: “een scheiding kan van invloed zijn op de hoogte 

Aanvankelijk bleef de heer D., ondanks een volledige arbeidsongeschiktheid, bij zijn werk-
gever werken. Het dienstverband en daarmee ook zijn deelname aan de pensioenregeling 
van het ondernemingspensioenfonds werd echter enkele jaren later vanwege een bedrijfs-
reorganisatie beëindigd. De tegenvallers stapelden zich vervolgens op. 

Allereerst kwam de heer D. niet in aanmerking voor een premievrije opbouw wegens 
arbeidsongeschiktheid, omdat het dienstverband niet vanwege de arbeidsongeschiktheid, 
maar vanwege een reorganisatie was beëindigd. Vervolgens kwam de heer D. in tegen-
stelling tot zijn collega’s van 40-plus niet in aanmerking voor de regeling van de Stichting 
Financiering Voortzetting Pensioenverzekering (FVP). Het recht op een WAO-uitkering 
herleefde en de FVP-regeling was uitsluitend als ‘vangnet’ bedoeld voor mensen (ouder 
dan 40) die op grond van hun ontslag recht hadden op een WW-uitkering. 

Toen de heer D. na een relatief korte periode van werkloosheid een nieuwe baan accep-
teerde, weigerde de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever opname van de heer D. 
in de pensioenregeling vanwege zijn reeds bestaande arbeidsongeschiktheid (‘brandend 
huis’). Jaren later liet de gezondheidssituatie van de heer D. het werken niet meer toe 
en kwam het WAO-recht wederom tot uitkering. Al met al was er al veertien jaar geen 
sprake van pensioenopbouw. De heer D. was inmiddels 58 jaar.

Hulde voor het pensioenfonds dat zijn verantwoordelijkheid nam en mij liet weten dat aan de 
heer D. coulancehalve alsnog een volledige premievrije opbouw wegens arbeidsongeschikt-
heid zou worden toegekend, alsmede een arbeidsongeschiktheidspensioen. Hoewel strikt 
genomen niet van toepassing in deze ‘oude’ zaak, speelde het in 2013 tussen het Verbond van 
Verzekeraars en de Pensioenfederatie gesloten convenant volgens het fondsbestuur een rol bij 
het beoordelen van deze kwestie. 

B Communicatie
B1 Even wachten nog….…

Het komt nog vaak voor dat belanghebbenden (te) lang moeten wachten op een reactie van 
hun pensioenuitvoerder. Ook de Ombudsman Pensioenen kan hierover een boekje open-
doen…..
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B4 En ik dan…?

Het komt met enige regelmaat voor dat een klager in een recente gerechtelijke uitspraak 
aanleiding ziet om opnieuw aandacht voor zijn zaak te vragen. Dit is uiteraard eenieders goed 
recht, maar het is soms lastig om uit te leggen dat de ene zaak de andere niet is.

In december 2014 bekrachtigde de Rechtbank Amsterdam het in maart van dat jaar door de 
kantonrechter gewezen vonnis. De kantonrechter stelde dat de pensioenuitvoerder aan eiser 
onjuiste informatie had verschaft, waardoor deze besloot met prepensioen te gaan. Direct na 
het afscheid van de zaak en de ingangsdatum van de pensioenuitkering kwam de pensioen-
uitvoerder op zijn toekenning terug.

De heer D. was van mening dat hij in eenzelfde situatie verkeerde en dat het vonnis ook 
voor hem gevolgen zou moeten hebben. Ik deelde zijn mening niet. Het is zelfs voor een 
leek op pensioenterrein duidelijk dat iemand na een waardeoverdracht van fonds A naar 
fonds B geen pensioen meer van fonds A kan ontvangen. Hierdoor was het totale pensioe-
ninkomen aanzienlijk hoger dan in het laatste UPO was meegedeeld. In de aan de rechter 
voorgelegde kwestie werd het pensioen ‘ineens’ veel lager dan vermeld in het meest recente 
UPO. Eerder had betrokkene een bevestiging van zijn pensioen gevraagd alvorens ontslag 
te nemen in verband met pensionering. Bij ‘mijn klager’ ging het niet om een dergelijke 
beslissing, de heer D. had zijn ‘gewone’ pensioenleeftijd bereikt.

B5 Rechtsgeldigheid van de liquidatie van een pensioenfonds 

Een enkele keer wordt de Ombudsman Pensioenen ten onrechte aangeschreven als  
toezichthouder.

Het bestuur van een pensioenfonds bracht de gepensioneerde mevrouw De W. eind mei 
2014 op de hoogte van de aanstaande liquidatie van het pensioenfonds per 1 juli 2014 en 
de onvermijdelijke collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder. Me-
vrouw De W. vroeg mij de berichtgeving te beoordelen. Kon het bestuur ‘zomaar’ zo laat 
besluiten het fonds op te heffen en waarom? Is de brief van het fondsbestuur wel rechtsgel-
dig in verband met het ontbreken van een handtekening onder deze brief?

van het ouderdomspensioen. Er is met uw scheiding rekening gehouden indien er reeds 
een bevestiging is gestuurd van de verdeling van het pensioen.” 

Na ontvangst van het aanvraagformulier voor de ingangsdatum van het pensioen ontving de 
heer T. van zijn verzekeraar een toekenningsbrief, waaruit bleek dat circa 1/3 deel van zijn 
ouderdomspensioen, ofwel ongeveer € 5.000,- per jaar, in mindering werd gebracht op zijn 
totale aanspraak in verband met verevening pensioen bij scheiding.
Uiteraard en bovendien ook op verzoek van de pensioenuitvoerder had de heer T. het bericht 
uit 2000 inzake de pensioenverevening bewaard…….Na wat gedraai om ‘de hete brij’ kwam 
het bericht dat de verzekeraar de opgave en de mededeling uit het UPO 2012 volgde.

B3 Kan iemand mij zeggen waar mijn pensioen is gebleven?

Meneer M. werd per 1 januari 2000 deelnemer van een bedrijfstakpensioenfonds, nadat 
een aan zijn werkgever verleende dispensatie per deze datum was ingetrokken. De heer 
M. vroeg waardoverdracht aan bij de verzekeraar die tot 1 januari 2000 als pensioenuit-
voerder bij de regeling was betrokken. Zelf was de heer M. sinds 1 januari 1991 deelnemer 
van deze regeling. Het fonds kwam in oktober 2000 met een ‘voorstel’ en de heer M. ging 
hiermee akkoord. De verzekeraar maakte de overdrachtswaarde begin 2001 over naar het 
bedrijfstakpensioenfonds, maar kwam er na drie maanden achter dat er in geval van de 
heer M. geen sprake was van een wettelijk recht op een (individuele) waardeoverdracht. 
Het fonds stortte het pensioengeld terug naar verzekeraar.

Jaren later miste de heer M. een deel van zijn pensioen bij het fonds. Het fonds, noch de 
verzekeraar had de heer M. op de hoogte gesteld van het feit dat de waardeoverdracht was 
teruggedraaid. Anno 2013 kwam er geen duidelijk antwoord op de vraag van de heer M. 
waar zijn pensioen was gebleven. Uiteindelijk werd duidelijk dat de polis van verzekeraar 
na de abusievelijk waardeoverdracht in 2001 was vervallen. Naar aanleiding van de 
vragen die de heer M. over zijn pensioen stelde, werd de polis in 2013 hersteld. 

De heer M. was niet ‘blij’ met twee pensioenuitvoerders, wilde alleen pensioen bij het fonds, 
maar de verzekeraar wilde niet alsnog meewerken aan een waardeoverdracht. Wel was de 
verzekeraar bereid de heer M. een vergoeding te verstrekken voor alle gemaakte kosten bij 
het zoeken naar zijn pensioen. En zo werd deze kwestie toch een beetje minder zuur.
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een voorwaardelijk pensioen. De heer R. vond dat hij rijkelijk laat over de gevolgen van 
de arbeidsongeschiktheid was geïnformeerd. Ook op de website van de pensioenuitvoerder 
werden medio december 2013 nog de oude bedragen genoemd.

De daling was echter correct vastgesteld en afgeleid uit het op dat moment geldende pensi-
oenreglement. Klachten over de inhoud van de pensioenregeling zelf kan ik niet in behande-
ling nemen. De inhoud van een pensioenregeling berust op een overeenkomst tussen werkge-
ver(s) en werknemers (‘pensioenovereenkomst’). Tenzij die naar het oordeel van de rechter in 
strijd zou zijn met een wet of verdrag, is de inhoud ervan voor iedereen bindend.

In de situatie van de heer R. wordt de pijn onverwachts verzacht. In de herfst van 2014 
besloten sociale partners dat de opbouw per 1 januari 2015 vanaf dan weer gekoppeld 
wordt aan de werkelijke pensioenleeftijd. Dit betekent concreet voor de heer R. dat er 
weliswaar geen opbouw plaatsvindt tussen 1 mei 2014 en 31 december 2014, maar dat de 
opbouw per 1 januari wordt hersteld en doorloopt tot medio november 2017 wanneer de 
heer R. precies 65 jaar en 7 maanden wordt.

C Uitkeringsrecht op grond van de wet verevening  
 pensioenrechten bij scheiding

Na een huwelijk van bijna 30 jaar besloten de heer en mevrouw V. eind 2000 te scheiden. 
Mevrouw V. vroeg in 2001, geheel volgens de mogelijkheden die de Wet verevening pen-
sioenrechten bij scheiding (Wvps) biedt, verevening van het ouderdomspensioen aan bij 
de pensioenuitvoerder van haar ex-echtgenoot, teneinde een zelfstandig uitkeringsrecht te 
verkrijgen. Zij betaalde keurig de rekening als vergoeding voor de kosten die de pensioen-
uitvoerder voor de verevening maakt.

In dit geval was een zelfstandig uitkeringsrecht geen overbodige luxe…..

De heer V., inmiddels zonder vaste woon- of verblijfplaats bereikte in het voorjaar van 
2011 de pensioengerechtigde leeftijd, maar vroeg geen ouderdomspensioen aan. Zijn 
ex-echtgenote bleef maar op haar uitkering wachten. 

Uiteraard kan ik niet ‘in de huid kruipen’ van een toezichthouder, zo heb ik klager ook 
bericht. Wel heb ik het fonds in liquidatie om een reactie gevraagd en binnen twee weken 
werden de vragen die mevrouw De W. had geformuleerd, keurig beantwoord, deels aan de 
hand van een Jaarverslag.

Pensioenuitvoerders kunnen mijns inziens hieruit ‘leren’ dat soms de kleinste dingen, zoals 
het ontbreken van een naam en een handtekening onder een brief, kunnen leiden tot een 
groot wantrouwen. Het ware verder beter geweest indien het fonds in een eerder stadium be-
langhebbenden had geïnformeerd over een mogelijke of zelfs zeer waarschijnlijke liquidatie.

B6 Uniform Pensioenoverzicht en overgangsregelingen

In sommige gevallen maakt het mensen onzeker en misschien wel nerveus indien een Uni-
form Pensioenoverzicht (UPO) niet duidelijk maakt of iemand in aanmerking komt voor een 
overgangsregeling.

In de situatie van de in 1953 geboren heer D. maakte het UPO geen melding van een 
uitzicht op een voorwaardelijke uitkering krachtens een overgangsregeling. De heer D. was 
in 2013 op bijna 60-jarige leeftijd om economische redenen werkloos geworden. Sindsdien 
ging de opbouw via het fonds door, waardoor uitzicht op prepensionering per 1 mei 2015 
bleef bestaan.

Er was sprake van een coulancemaatregel dat ontslagen ouderen nog recht konden maken 
op de ouderenregeling van het fonds. Vanwege het coulancekarakter van de regeling was de 
overgangsregeling niet zichtbaar op het UPO. Met een brief van de pensioenuitvoerder kon 
de bezorgdheid ‘gemakkelijk’ worden weggenomen.

B7 UPO-leed (vervolg)

In 2011 werd de heer R. op 59-jarige leeftijd arbeidsongeschikt. Pas na ontvangst van 
het UPO 2014 bleek het te bereiken ouderdomspensioen bijna € 7.000,- bruto per jaar 
lager uit te pakken dan het UPO 2013 nog had laten zien. Per begin januari 2013 was de 
opbouw gedaald van 100% naar 50% en verder zou deze opbouw eindigen per 1 mei 2014 
vanwege het bereiken van de 62-jarige leeftijd. Bovendien was er geen uitzicht meer op 

V O O R W O O R D   |   I N L E I D I N G   |   O N D E R W E R P E N   |   G E T A L L E N   |   Z A K E N   |   G E B E U R T E N I S S E N   |   B U R E A U   | 16 van 20
Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen



Zaken die ik niet als klacht in behandeling kon nemen
Regelmatig ontvang ik van de kant van werkgevers zaken waarbij de hoogte van de in reke-
ning gebrachte premies ter discussie staat. Meestal laten zowel werkgevers als pensioenuit-
voerders steken vallen in hun financiële administratie. Bezwaren van (ex-)werkgevers tegen 
een premienota vallen niet binnen mijn werkterrein, maar ik zal niet aarzelen om te trachten 
het geschil langs de weg van bemiddeling op te lossen. 

Ook zal ik mij – net als pensioenuitvoerders – buiten discussies tussen ex-echtgenoten over 
de verdeling of verrekening van pensioen moeten houden. Een pensioenuitvoerder mag geen 
inlichtingen verstrekken over het pensioen van een ex-echtgenoot, nadat een periode van 24 
maanden na inschrijving van de scheiding is verstreken, zonder dat een aanvraag voor een 
zelfstandig uitkeringsrecht (geen pensioenrecht) is ingediend bij de pensioenuitvoerder van 
de ex-echtgenoot. Uiteraard kan de pensioenuitvoerder wel behulpzaam zijn bij het opstellen 
van een vereveningsberekening. De pensioenuitvoerder mag wel de kosten hiervan bij de 
beide ex-echtgenoten in rekening brengen, maar dit verder terzijde.

Klachten over financiële dienstverleners, financiële producten of instrumenten kan ik niet in 
behandeling nemen. Ik probeer klagers van dienst te zijn door deze klachten door te geleiden 
naar de Ombudsman Financiële Dienstverlening, onderdeel van de Stichting Klachteninsti-
tuut Financiële Dienstverlening (Kifid, zie www.kifid.nl).

Op grond van artikel 2.3 van mijn reglement kan er voorts geen sprake zijn van bemiddeling 
door de Ombudsman indien de zaak aan de rechter is voorgelegd. 

De pensioenuitvoerder bleek lange tijd huiverig om het pensioen uit te keren. Pensioen is 
juridisch gezien een haalschuld, maar meneer V. heeft zijn pensioen niet aangevraagd. Eind 
2014 schreef ik de pensioenuitvoerder het niet redelijk te vinden dat mevrouw nog langer op 
haar deel van het ouderdomspensioen zou moeten wachten. Verder was er in mijn ogen geen 
sprake van een financieel risico voor de pensioenuitvoerder, omdat het bijzonder partnerpen-
sioen (70% van het ouderdomspensioen) hoger is dan het verevende deel (50%) van het ou-
derdomspensioen. Bovendien had de heer V. niet gevraagd om uitstel van zijn pensionering, 
uitstel dat hem alleen verleend had kunnen worden ingeval van een bestaand dienstverband.

Hoewel er formeel pas een verplichting bestaat om de ex-partner uit te betalen als het 
pensioen van de (gewezen) deelnemer wordt uitgekeerd, liet het fonds mij weten het uitke-
ringsrecht van de voormalige mevrouw V. met terugwerkende kracht in orde te maken.
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2.3 De Ombudsman behandelt geen zaken waarvan hem bekend is dat deze in han-
den van een advocaat zijn gesteld, aan het oordeel van de rechter zijn onderwor-
pen of waarin een onherroepelijke rechterlijke uitspraak is gedaan.

2.4 Indien de Ombudsman van oordeel is dat het handelen of nalaten van een ver-
zekeraar in zijn hoedanigheid van pensioenuitvoerder, waarvan hem tijdens de 
behandeling van een zaak is gebleken, strijdig zou kunnen zijn met de tuchtrech-
telijke bepalingen die voor hem gelden, dan kan hij hiervan melding doen aan de 
Tuchtraad Financiële Dienstverlening (Assurantiën). 

Artikel 3 Werkwijze
3.1 De Ombudsman neemt als regel slechts zaken in behandeling, die hem schrifte-

lijk zijn voorgelegd.

3.2 De Ombudsman nodigt de betrokken pensioenuitvoerder uit zijn zienswijze te 
geven omtrent een aan hem voorgelegde zaak, tenzij dit standpunt ondubbelzin-
nig blijkt uit de beschikbare stukken of uit de aard der zaak volgt.

 Indien hij dit wenselijk acht, stelt de Ombudsman de belanghebbende en de 
pensioenuitvoerder vervolgens nogmaals in de gelegenheid hun standpunt toe te 
lichten.

3.3 De betrokken pensioenuitvoerder verstrekt de Ombudsman desgevraagd alle op 
de zaak betrekking hebbende inlichtingen.

3.4 De Ombudsman kan deskundigen raadplegen bij de behandeling van aan hem 
voorgelegde zaken.

3.5 De Ombudsman zal allereerst trachten een zaak door bemiddeling op te lossen.

3.6 Indien het niet mogelijk blijkt een zaak door bemiddeling af te handelen, brengt 
de Ombudsman een schriftelijk advies aan betrokkenen uit.

Artikel 1 Algemeen
1.1 Er is een Ombudsman Pensioenen, in dit Reglement verder aangeduid als   
 Ombudsman. 

1.2 De Ombudsman oefent zijn functie onafhankelijk en naar eigen inzicht uit. Hij 
zal geen instructies van wie dan ook aangaande de uitoefening van zijn functie 
aanvaarden. 

1.3 De Ombudsman regelt zijn secretariaat in overleg met het Bestuur van de Ver-
eniging van Bedrijfspensioenfondsen (verder aangeduid als VB), het Bestuur van 
de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen (verder aangeduid als Opf) en 
het Bestuur van het Verbond van Verzekeraars (verder aangeduid als VvV).

1.4 De Ombudsman en de leden van het secretariaat mogen op generlei wijze 
werkzaam zijn of een functie bekleden in het pensioenfondsen- of verzekerings-
bedrijf.

Artikel 2  Taak
2.1 De Ombudsman behandelt zaken, die hem door de rechtstreeks belanghebben-

de persoon zijn voorgelegd, en die betrekking hebben op de uitvoering van het 
pensioenreglement5 van een pensioenuitvoerder6, zoals bedoeld in artikel 1 van 
de Pensioenwet en die verklaard heeft zich te onderwerpen aan dit reglement.

2.2 Indien geen gebruik is gemaakt van de in statuten of reglementen van de betrok-
ken pensioenuitvoerder geregelde voorziening tot klachtenbehandeling of ge-
schillenbeslechting, verwijst de Ombudsman onverwijld door naar de bevoegde 
instantie.’

REGLEMENT
B I J L A G E  2 

R E G L E M E N T  O P  D E  T A A K  E N  D E  W E R K W I J Z E  V A N  D E  O M B U D S M A N  P E N S I O E N E N

5 Pensioenreglement (art. 1PW): de door de pensioenuitvoerder opgestelde regeling met betrekking tot de 
verhouding tussen pensioenuitvoerder en deelnemer (= werknemer of gewezen werknemer)

6 Pensioenuitvoerder (art. 1PW): een ondernemingspensioenfonds, bedrijfstakpensioenfonds, premiepensioen-
instelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland
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Artikel 6 Verslag van werkzaamheden en ervaringen
 De Ombudsman doet tenminste eenmaal per twee jaren openbare mededelingen 

over zijn werkzaamheden en ervaringen.

Artikel 7 Slotbepaling
 Dit Reglement treedt in werking op 1 januari 2013 en vervangt het reglement dat 

in werking is getreden op 1 januari 2009.

3.7 Indien de pensioenuitvoerder besluit het advies van de Ombudsman niet op te 
volgen, stelt het fonds betrokkenen daarvan schriftelijk en met redenen omkleed 
in kennis. Voorts doet de Ombudsman daarvan mededeling aan de voorzitter van 
het bestuur van VB onderscheidenlijk de voorzitter van het bestuur van Opf of de 
voorzitter van het bestuur van VvV onder overlegging van het uitgebrachte advies. 

Artikel 4 Geheimhoudingsplicht
4.1 De Ombudsman is verplicht geheimhouding in acht te nemen omtrent de identi-

teit van de betrokkenen, behoudens voor zover de laatsten hem van de geheim-
houdingsplicht hebben ontslagen of uit artikel 3 de noodzaak tot bekendmaking 
van de identiteit voortvloeit.

  
4.2 De in artikel 4.1 bedoelde geheimhoudingsplicht is van overeenkomstige toepas-

sing op de medewerkers van het secretariaat en op deskundigen die ingevolge 
artikel 3.4 door de Ombudsman worden geraadpleegd.

Artikel 5 Benoeming
5.1 De Ombudsman wordt voor bepaalde of onbepaalde tijd benoemd door het 

Bestuur van VB, het Bestuur van Opf en het Bestuur van het Verbond van Verze-
keraars gezamenlijk. 

 In geval van benoeming voor onbepaalde tijd wordt aan de Ombudsman uiterlijk 
op 31 december van het kalenderjaar, waarin hij de leeftijd van zeventig jaar bereikt, 
ontslag verleend. Daarna is herbenoeming mogelijk, telkens voor bepaalde tijd.

5.2 In geval van ziekte of belet van de Ombudsman kunnen het Bestuur van VB, het 
Bestuur van Opf en het Bestuur van het Verbond van Verzekeraars gezamenlijk 
een waarnemend Ombudsman benoemen.

5.3 Aan de Ombudsman zal ontslag worden verleend op eigen verzoek. 
Bij ontslagverlening, anders dan bedoeld in artikel 5.1, geldt een wederzijdse 
opzegtermijn van drie maanden.
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Website
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