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Voor u ligt het elfde Verslag van mijn werkzaamheden sinds de Ombudsman Pen
sioenen in opdracht van de pensioenkoepels1 per 1 april 1995 met zijn bemiddelings
werkzaamheden van start ging. Vanaf heden zal ik jaarlijks in plaats van tweejaarlijks 

mededelingen doen ten aanzien van mijn werkzaamheden en ervaringen.

In het voorwoord van mijn vorige Verslag (2013/2014) refereerde ik aan de woelige omgeving 
waarin het werk van de Ombudsman Pensioenen als relatief informele en laagdrempelige 
bemiddelaar wordt gedaan. Ik wees hierbij ondermeer op de lage dekkingsgraden van de 
fondsen, de discussies over solidariteit en collectiviteit en de introductie van nieuwe pen
sioenuitvoerders, zoals het Algemeen Pensioenfonds (APF). Net als in mijn verslag over de 
vorige periode constateer ik dat de ‘buitenwereld’ er niet stabieler op geworden is en het ver
trouwen in het pensioenstelsel nog steeds onder druk staat. Als Ombudsman Pensioenen past 
het echter niet om een mening te uiten over sommige ontwikkelingen in ‘pensioenland’. Dat 
neemt niet weg dat ik meer dan ooit de pensioenbedrijfstak met klem vraag de aanbevelingen 
van de Ombudsman Pensioenen ter harte te nemen en waar mogelijk op korte termijn in te 
voeren. Op deze wijze hoop ik een bescheiden positieve bijdrage te leveren aan het vertrouwen 
in de sector.

Het aantal klachten is al jarenlang stabiel en relatief gering. Het jaar 2015 met 532 klachten (2014: 
501 zaken) vormde hierop geen uitzondering. Gezien de miljoenen transacties die er jaarlijks 
te verwerken zijn, mogen de pensioenuitvoerders het als hun verdienste beschouwen dat mij 
niet meer klachten bereiken. Blijkbaar worden veruit de meeste transacties goed uitgevoerd en 
worden de klachten die er bijna onvermijdelijk toch zijn in de meeste gevallen op een fatsoen
lijke wijze behandelt. Toch merk ik voor wat betreft de klachtbehandeling door de pensioen
uitvoerders zelf  zowel de interne klachtenprocedure als de behandeling van de zaken bij de 
Ombudsman Pensioenen  op dat de kwalitatieve verschillen tussen de uitvoerders onderling 
onverminderd groot blijven. Ook in 2015 bestond het dat een relatief klein aantal uitvoerders 
niet of pas na maanden reageert op brieven van klagers of van de Ombudsman Pensioenen of 
hun telefoonnummer zo onzichtbaar mogelijk maakt op hun website. Doorgaans communiceren 
pensioenuitvoerders op een correcte wijze met hun (gewezen) deelnemers en gepensioneerden. 

De aard van de klachten week in 2015 niet wezenlijk af van die van voorgaande jaren. Relatief 
veel klachten vielen ook afgelopen jaar te wijten aan tekortschietende communicatie en aan 
systeemfouten. 

In dit Verslag kom ik met een in mijn ogen belangrijke aanbeveling voor pensioenuitvoerders 
om in voorkomende gevallen ten behoeve van belanghebbenden over de gehele periode van 
hun arbeidsongeschiktheid pensioenreparatie door te voeren: tot 1 januari 2009 op basis van 
redelijkheid en billijkheid (coulancehalve), na 1 januari 2009 ter uitvoering van artikel 37 van 
de Pensioenwet. Een uitgebreide onderbouwing van deze aanbeveling treft u hierna aan, na 
een korte beschrijving van mijn rol en taak.

Sinds 1 januari 2015 behoren de werkzaamheden van het secretariaat van de Ombudsman  
Pensioenen  in opdracht van de pensioenkoepels  tot de taak van de SociaalEconomische 
Raad (SER). Terugkijkend op 2015, het eerste jaar van deze taak bij de SER, stemt mij de 
wijze waarop de SER deze taak heeft uitgevoerd tot tevredenheid. Alle faciliteiten van de SER 
maken het mogelijk mij volledig te richten op mijn werk als geschillenbeslechter.

Ik rond af door u ook bij het lezen van dit Verslag veel leesplezier en leermomenten toe te 
wensen. 

P.J.C. Keizer        
Den Haag, voorjaar 2016

1 Pensioenfederatie en Verbond van Verzekeraars
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De Ombudsman Pensioenen (in het vervolg: De Ombudsman) is per 1 april 1995  
ingesteld als onafhankelijke instelling die jaarlijks 500600 klachten over de uitvoe
ring van een pensioenreglement behandelt. Pas in geval van een klacht komt de 

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

De Ombudsman is een onafhankelijk bemiddelaar in klachten of geschillen en kan daarom 
geen belangenbehartiger of raadsman zijn. De Ombudsman beziet eerst of de oorzaak van 
onvrede kan worden weggenomen door duidelijk uit te leggen wat er aan de hand is. Een pen
sioenregeling is immers vaak erg ingewikkeld 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 Ombudsman een advies uitbrengen. Een dergelijk 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, zie de website www.ombuds manpensioenen.nl. Ook 
voor het overige is deze website 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, die klager én de pensioenuitvoerder van dienst zijn. 
Onnodige correspondentie tussen klager en pensioenuitvoerder is vaak te voorkomen dankzij 
de uitleg van de Ombudsman. Voor een belangrijk deel vindt ook uitleg plaats tijdens een tele
fonisch contact tussen klager en het secretariaat van de Ombudsman. 

Uit het voorgaande volgt dat de Ombudsman rechter noch toezichthouder is, maar een rela
tief informele en laagdrempelige bemiddelaar. Hij richt zich, overeenkomstig het Reglement 
Ombudsman Pensioenen op basis waarvan hij opereert, op mogelijke oplossingen voor een 
bestaand concreet probleem. 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 (burgerlijke) rechter. Dit alles past niet in de 
functie van bemiddelaar. Als onafhankelijk bemiddelaar met nietbindend oordeel, kan de 
Ombudsman 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.

In de Raadsvergadering 689 d.d. 17 oktober 2014 stemde de raad van de SociaalEcomische 
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 samenwerkingsovereenkomst. Feitelijk heeft de SER ingestemd met het ver
zoek en is het secretariaat van de Ombudsman bij de SER ondergebracht. De koepels hebben 
ook aan de SER gevraagd om voortaan de benoeming van de Ombudsman te regelen. 



Meer coulance bij toekenning premievrije voortzetting wegens  
arbeidsongeschiktheid en in ieder geval toekenning vanaf 1 januari 2009

Meermalen heb ik in mijn Verslagen geschreven over de constatering dat de pensioenuit
voerders er (nog) niet in geslaagd zijn om alle blokkades voor het toekennen van premievrije 
voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid en/of het toekennen van een arbeidsongeschikt
heidspensioen weg te nemen. Er bereiken mij regelmatig klachten van arbeidsongeschikte 
personen die om een administratieve reden niet (meer) of niet volledig (meer) in aanmerking 
komen voor premievrije voortzetting. Eén van deze klachten vormde voor mij aanleiding 
de heer prof. mr. drs. M. Heemskerk, hoogleraar pensioenrecht, om juridisch advies te vragen. 
Het betrof een zaak waarbij premievrije voortzetting niet door de werknemer zelf was 
aangevraagd; de werkgever had zijn arbeidsongeschiktheid in 2007 aan de pensioenuitvoer
der gemeld. In 2013 ontdekte betrokkene dat de pensioenopbouw per de eerste dag van de 
arbeidsongeschiktheid in 2006 was beëindigd. Het advies van de heer Heemskerk is wat mij 
betreft van onschatbare waarde gebleken bij de uitwerking van de navolgende aanbeveling2.

De reglementaire voorwaarden voor het toekennen ervan zijn (of waren) niet altijd duidelijk 
voor betrokkene. Het gaat bijvoorbeeld om bepalingen waarin staat dat premievrije voortzet
ting schriftelijk door de deelnemer moet worden aangevraagd en dat deze maximaal één jaar 
met terugwerkende kracht tot de meldingsdatum wordt toegekend. Ontdek je bijvoorbeeld 
pas op je 61ste dat je 25 jaar geleden premievrije voortzetting had moeten aanvragen, dan 
zul je helaas pas premievrije voortzetting toegekend krijgen vanaf je 60ste.

In reglementaire zin heeft de betrokkene niet altijd een juiste en tijdige aanvraag gedaan. 
Indien de gevolgen hiervan soms pas na jaren zichtbaar worden, zijn er reeds rechten 
verspeeld. Het steekt dat een pensioenuitvoerder soms na lange tijd nog administratieve 
fouten of vergissingen mag herstellen en de deelnemer niet. Dit klemt te meer omdat in de 
periode dat de arbeidsongeschiktheid ontstond nagenoeg alle (administratieve) contacten 
en mutaties plaatsvonden tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder en niet rechtstreeks 

met de deelnemer. Ik pleit er daarom nogmaals voor dat pensioenuitvoerders in deze situatie 
coulance betrachten ten aanzien van de formele bepalingen over verstreken of overschreden 
termijnen. In mijn ogen dient een strikte toepassing van het pensioenreglement uitzondering 
te lijden indien het belang van die toepassing onevenredig is aan het belang van de deel
nemer. Waar het in casu enkel en alleen gaat om de inachtneming van een termijn, is de vraag 
gerechtvaardigd of het belang van de handhaving daarvan opweegt tegen het belang van de 
klager bij een optimale pensioenopbouw. Het financieel belang bij toepassing van premievrije 
voortzetting is zodanig groot dat het belang van het onverkort vasthouden aan een termijn 
voor een aanvraag voor of een aanmelding van de premievrije voortzetting van het pensioen 
van betrokkene daartegen naar mijn mening niet opweegt.

Vanaf 1 januari 2009 werd via artikel 37 van de Pensioenwet geregeld dat het Uitvoerings
instituut Werknemersverzekeringen (UWV) de arbeidsongeschiktheid van een deelnemer  
aan de pensioenuitvoerder meldt. Hiervoor was aanvankelijk een contract nodig tussen  
UWV en pensioenuitvoerder. Vanaf 1 januari 2011 luidt artikel 37 lid 1 van de Pensioenwet  
kort en krachtig: “Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen meldt de arbeids   
ongeschiktheid van een deelnemer aan de pensioenuitvoerder”. Dat betekent dat er naar huidig 
recht geen meldingsplicht meer is voor de deelnemer voor zijn arbeidsongeschiktheid. Het 
UWV doet dat, zodat de meldingsplicht van deelnemers overbodig is geworden. Door deze 
wettelijke bepaling worden hopelijk problemen met toekenning van premievrije voortzetting 
wegens arbeidsongeschiktheid in de toekomst voorkomen. Hoe de melding van het UWV aan 
een pensioenuitvoerder verloopt, is uitgewerkt in de Regeling SUWI3:

“1. De melding, bedoeld in artikel 37 van de Pensioenwet en artikel 45 van de Wet verplichte 
beroepspensioenregeling, van de arbeidsongeschiktheid van deelnemers, bedoeld in artikel 1 
van de Pensioenwet en artikel 1 van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door het 
UWV aan een pensioenuitvoerder, bedoeld in artikel 1 van de Pensioenwet en artikel 1 
van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, betreft de verwerking van gegevens over 
de aanvraag voor een uitkering op grond van de Wet werk en inkomen naar arbeidsver
mogen of de Wet op de arbeidsongeschiktheidsuitkering, waarbij:

AANBEVELINGA A N B E V E L I N G  V A N  D E  O M B U D S M A N
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2 De pensioenuitvoerder die aanleiding gaf tot het inwinnen van juridisch advies heb ik in december 2015 ver-
zocht klager premievrije voortzetting per 1 januari 2009 tot de pensioendatum in 2013 toe te kennen. In maart 
2016 liet de pensioenuitvoerder weten hiertoe niet bereid te zijn. Bij de afronding van dit Verslag (april 2016) 
bereidde ik een Formeel Advies hieromtrent voor, zoals bedoeld in art. 3.6 van het Reglement Ombudsman 
Pensioenen 3 Stcrt. 2011, 5447
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a. een pensioenuitvoerder een bestand van deelnemers en gewezen deelnemers verstrekt 
aan het UWV;

b. het UWV de gegevens van de deelnemers en de gewezen deelnemers in verband brengt 
met gegevens van personen die een arbeidsongeschiktheidsuitkering van het UWV 
hebben aangevraagd;

c. het UWV de gegevens van deelnemers en gewezen deelnemers naar aanleiding van 
een aanvraag voor een uitkering op grond van de in de aanhef genoemde arbeidsonge
schiktheidsverzekeringswetten verstrekt aan een pensioenuitvoerder.

2. Het UWV verstrekt de gegevens, bedoeld in het eerste lid, aan de pensioenuitvoerder door  
 middel van een daarvoor door het UWV ingerichte elektronische voorziening.
3. Voor de levering van de gegevens, bedoeld in het eerste lid, brengt het UWV geen 

kosten in rekening bij de pensioenuitvoerder”. 

De vraag rijst of de aanmeldingsplicht van het UWV beperkt is tot nieuwe aanvragen of 
tevens aanvragen uit het verleden. De tekst van de regeling en de toelichting beantwoorden 
die vraag niet. Relevant is dat er geen beperking is opgenomen in de tekst tot nieuwe aanvra
gen van arbeidsongeschiktheid. De koppeling van een deelnemersbestand aan de WAO of 
WIAstatus moet (ook) een melding van arbeidsongeschiktheid opleveren voor aanvragen uit 
het verleden. UWV en pensioenuitvoerder zijn vanaf 1 januari 2009 gezamenlijk verantwoor
delijk voor het automatisch verwerken van nieuwe en bestaande arbeidsongeschiktheid, dus 
zonder dat hiervoor een actie van de werkgever of werknemer nodig was. Ook de parlemen
taire behandeling maakt duidelijk dat de overeenkomst tussen UWV en pensioenuitvoerder 
ertoe moest leiden dat arbeidsongeschiktheid en premievrije voortzetting van de pensioen
opbouw bij arbeidsongeschiktheidspensioen ‘automatisch’ moest worden doorgegeven door 
het UWV aan de pensioenuitvoerder:

“De Kamer heeft de wens uitgesproken dat ongelukken door misverstanden over de aanmel
ding bij arbeidsongeschiktheid moeten worden voorkomen. Indien de pensioenregeling een 
arbeidsongeschiktheidspensioen en/of een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw 
bij arbeidsongeschiktheidspensioen kent, is het noodzakelijk de pensioenuitvoerder op de 
hoogte te stellen van de arbeidsongeschiktheid van de deelnemer.”(Kamerstukken II 200506 
30 413 53, p.1). Elders staat dat sterker verwoord: “Met dit artikel worden pensioenuitvoer
ders namelijk verplicht om met het UWV een contract te sluiten op grond waarvan het UWV 
aan de pensioenuitvoerder de arbeidsongeschiktheid van de werknemer meldt.” (Kamerstuk

ken II 200506 30 413 nr 87, p.1). Hiermee werd er vanuit gegaan dat de hiervoor beschreven 
uitwerking in artikel 3 Regeling SUWI al gold sinds 2009. Dit valt af te leiden uit de opmer
king in de toelichting bij de Regeling SUWI:

“De melding arbeidsongeschiktheid zoals hierboven omschreven, sluit inhoudelijk geheel 
aan bij de huidige praktijk van arbeidsongeschiktheidsmeldingen aan pensioenuitvoerders. 
Geheel in lijn met de oorspronkelijke bedoeling van artikel 37 PW, worden de arbeids
ongeschiktheidsmeldingen zonder tussenkomst van de desbetreffende deelnemer of gewezen 
deelnemer of diens werkgever door het UWV verstrekt.”

Sinds artikel 37 PW op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het dus mijns inziens aanne
melijk dat de verantwoordelijkheid voor de bekendheid van de arbeidsongeschiktheidsstatus 
is verschoven van de werknemer naar UWV en pensioenuitvoerder. Het is daarom aanne
melijk dat pensioenuitvoerders vanaf 1 januari 2009 bekend hadden kunnen of moeten zijn 
met de arbeidsongeschiktheid van hun deelnemer of gewezen deelnemer. Niet langer was de 
werknemer verantwoordelijk voor de melding. Pensioenuitvoerders kregen na de inwerking
treding van de Pensioenwet op 1 januari 2007 twee jaar de tijd om vorm te geven aan de  
overeenkomst met het UWV.

Aanbeveling
Uit het voorgaande volgt mijn aanbeveling om in voorkomende gevallen in ieder geval 
pensioenreparatie vanaf 1 januari 2009 door te voeren voor hen die op deze datum de 
pensioengerechtigde leeftijd nog niet hadden bereikt. Onder pensioenreparatie versta ik de 
toekenning van een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw per 1 januari 2009 en 
– indien verzekerd – de nabetaling van arbeidsongeschiktheidspensioenen, waaronder het 
excedentenarbeidsongeschiktheidspensioen. Deze oproep gaat verder dan een appèl tot een 
proactieve houding van een pensioenuitvoerder of het naleven van een generieke zorgplicht 
(art. 7:401 BW) die van een redelijk bekwaam en redelijk handelend vakgenoot mag worden 
verwacht. Het gaat in mijn ogen om het voldoen aan de uitvoering van artikel 37 PW. 

Samenvattend verdient het de aanbeveling voor pensioenuitvoerders om in voorkomende ge
vallen over de gehele periode pensioenreparatie door te voeren: tot 1 januari 2009 op basis van 
redelijkheid en billijkheid (coulancehalve), na 1 januari 2009 ter uitvoering van artikel 37 PW.
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In 2015 werden 532 zaken in behandeling genomen. Per einde verslagperiode (31 december 
2015) waren nog 50 zaken in behandeling, waarvan 4 uit 2014.
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 2006 725

1996 460 2007 662

1997 497 2008 738

1998 473 2009 750

1999 620 2010 655

2000 560 2011 636

2001 550 2012 577

2002 595 2013 616

2003 552 2014 501

2004 642 2015 532

2005 616

Doorlooptijd
De gemiddelde doorlooptijd bedroeg 22 werkdagen (2014: 28 werkdagen). 
Circa 20 procent van de behandelde zaken werd ten gunste van klager opgelost (2014: 23%). 
Dit percentage is door de jaren heen stabiel.

Voor een nadere uitsplitsing van de klachten naar inhoud en pensioenuitvoerder wordt ver
wezen naar de bijlage. 
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In de afgelopen verslagperiode heeft de Ombudsman eenmaal een Formeel Advies, zoals 
bedoeld in artikel 3.6 van het Reglement op de taak en de werkwijze van de Ombudsman 
Pensioenen, aan een pensioenuitvoerder uitgebracht. 

De klacht van de heer Van E.
Klager Van E. was sinds augustus 2007 tot de pensioendatum van 1 januari 2014 volledig 
arbeidsongeschikt. Na augustus 2007 bleef klager deelnemer van het fonds op grond van pre
mievrije voortzetting wegens arbeidsongeschiktheid. In diverse uitingen van het fonds, zoals 
UPO 20082010, de toekenningsbrief en antwoorden op expliciete vragen van klager over het 
voorwaardelijke pensioen, werd een voorwaardelijk pensioen in het vooruitzicht gesteld. In 
de maand van pensionering trok het fonds met het schrijven van 28 januari 2014 het recht 
op een voorwaardelijk pensioen in en werd het recht op ouderdomspensioen dientengevolge 
lager dan aanvankelijk eind 2013 in een toekenningsbrief was meegedeeld.

Zienswijze van de Ombudsman
De Ombudsman wees het fonds op de tekst van het Sociaal Akkoord tussen regering en sociale 
partners. Dit akkoord was ontstaan doordat deelnemers in het verleden minder pensioen 
hebben opgebouwd dan fiscaal was toegestaan. Uit het Sociaal Akkoord blijkt dat het niet 
gaat om werknemerschap, maar deelnemerschap tot de pensioendatum om in aanmerking te 
komen voor een voorwaardelijk pensioen.

In de per omgaande brief schreef het fonds niet te willen reageren (!) op de klacht op grond 
van het bindend advies van de Geschillencommissie. De Ombudsman spreekt in een vervolg
brief zijn teleurstelling uit over deze reactie van het fonds en laat het fonds nogmaals weten 
zich niet te kunnen vinden in de uitspraak van de Geschillencommissie. Het gaat hier niet 
om een rekenfout, maar om een expliciet uitgeschreven stuk tekst, die bovendien de volgende 
waarschuwende boodschap bevatte: ‘Let op! Als u niet langer arbeidsongeschikt bent, vervalt 
dit extra pensioen’. Klager mocht in de ogen van de Ombudsman vertrouwen op deze tekst in 
UPO 2008, 2009 en 2010. De pensioenuitvoerder bleef bij zijn standpunt. Dit antwoord was 
voor de Ombudsman aanleiding om na een bij de heer prof.mr.drs. M. Heemskerk ingewon
nen advies in december 2015 een Formeel Advies uit te brengen. 

Formeel Advies van de Ombudsman (ex. art. 3.6 reglement Ombudsman)
Op grond van het doel en de strekking van het voorwaardelijke pensioen, zoals tot uiting 
gebracht in de wettelijk voorgeschreven voorwaardelijkheidsverklaring, heeft de Ombudsman 
geconstateerd dat niet uitsluitend werkzame deelnemers, maar alle deelnemers die aan de 
voorwaarden voldoen in aanmerking komen voor een voorwaardelijk pensioen. Het pen
sioenreglement van het fonds is naar het oordeel van de Ombudsman niet voldoende duidelijk 
en wijkt bovendien af van de wettelijk voorgeschreven voorwaardelijkheidsverklaring. In de 
wettelijke, maar ook in vrijwillige communicatie van het fonds aan klager heeft het fonds her
haaldelijk en expliciet aangegeven dat klager in aanmerking komt voor het voorwaarde lijke 
pensioen. Klager mocht hier als deelnemer op vertrouwen (‘contra proferentem’). 

Het valt verder niet uit te sluiten dat pensioenuitvoerder met zijn eis van werkzaamheid in de 
branche een niet toegestaan indirect onderscheid naar handicap/chronische ziekte maakt. 

Bindendheid van het advies van de Geschillencommissie speelt geen rol nu duidelijk is dat 
het fonds het besluit tot afwijzing van het verzoek om toekenning van een voorwaardelijk 
pensioen in alle redelijkheid niet had kunnen nemen en verder had aangegeven dat een 
uitspraak van een interne geschillencommissie de toegang van klager tot de Ombudsman als 
externe geschillenbeslechter niet in de weg kan staan.

Voorjaar 2016 heeft pensioenuitvoerder aan Ombudsman laten weten het Formele Advies 
naast zich neer te leggen. Inmiddels heeft de Ombudsman zich tot de voorzitter van de ver
antwoordelijke koepel gewend met het verzoek de pensioenuitvoerder tot andere gedachten 
te laten komen…..wordt vervolgd.
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A. Relevante ontwikkelingen
 
 Kamervragen naar aanleiding van afschaffing van een aanvullingsrecht in  
 verband met een jongere, nog niet AOWgerechtigde partner

In februari 2015 werden de Ombudsman Pensioenen, de Tweede Kamer, de media en 
uiteraard het betrokken fonds zelf haast bedolven onder brieven van gepensioneerden die 
het niet eens waren met een plotselinge afschaffing van een aanvullingsrecht dat door een 
fonds soms al jarenlang werd uitgekeerd. Dit recht hield verband met een ‘slapend’ recht 
op een partnertoeslag op grond van de Algemene Ouderdomswet (AOW) in verband 
met een jongere, nog niet AOWgerechtigde partner. De afschaffing van het aanvullings
recht met ingang van februari 2015 was gerelateerd aan de wijzigingen in de partnertoe
slag van de AOW per 1 januari 2015 en trof een groep van 20.000 gepensioneerden.

Het gebeurt niet zo vaak dat een beslissing van een pensioenuitvoerder tot zoveel ophef 
leidt. Aan de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werd gevraagd of 
zij bekend was met de beslissing van het fonds en wat zij hiervan vond. Na amper een 
maand kwam de pensioenuitvoerder, die inmiddels juridisch advies had ingewonnen, 
tot inkeer en liet hij de Ombudsman Pensioenen en de buitenwereld door middel van 
een persbericht weten het besluit om de aanvulling af te schaffen terug te draaien.

Eenmalige uitkering van pensioen (afkoop) leidt niet langer tot een kor
ting op AOWpartnertoeslag of nabestaandenpensioen
Tot 1 december 2014 werd volgens de wet de afkoopsom ‘klein pensioen’ op de 
AOWpartnertoeslag of nabestaandenpensioenen (Anw) in mindering gebracht4. Sinds 
1 december 2014 is dit dus niet meer het geval. Bovendien liet de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Tweede Kamer in januari 2016 weten dat kor
tingen uit 2013 en 2014 alsnog worden teruggedraaid. De SVB gaat belanghebbenden 
hierover benaderen.

B. Opmerkelijke klachten
B1.  Het bijzonder partnerpensioen 

Casus
Het dienstverband van de heer H. met onderneming S. was op enig moment beëindigd. 
Op grond van de beëindiging van het dienstverband was op hetzelfde moment ook de 
deelname aan de regeling van het ondernemingspensioenfonds beëindigd. Enige tijd  
daarna hertrouwde de heer H.. 

Rond de pensioendatum kwam de heer H. erachter, dat hij het fonds nooit had ingelicht 
over het feit dat hij al tien jaar geleden was hertrouwd. De heer H. deed dit alsnog, met 
het verzoek het partnerpensioen te reserveren voor zijn tweede echtgenote. Op dat  
moment was de heer H. dus nog in de veronderstelling dat zijn huidige partner in  
aanmerking kon komen voor een partnerpensioen… 

De mededeling van de pensioenuitvoerder dat de huidige partner niet in aanmerking 
kwam voor een partnerpensioen was als een ‘koude douche’. Het fonds was duidelijk. 
Vanwege het feit dat de deelname al was beëindigd op het moment van de huwelijksvol-
trekking, had de heer H. voor zijn tweede echtgenote geen partnerpensioen opgebouwd. 
De eerste echtgenote had echter door de scheiding een aanspraak op een bijzonder 
partnerpensioen verkregen. Mocht zij hiervan afstand willen doen, betekende dit nog niet 
‘automatisch’ dat de aanspraak over zou gaan op een eventuele tweede partner. Het fonds 
kende namelijk het zogeheten bepaald ‘man-vrouw’ systeem voor het partnerpensioen. 
Hoewel de eerste echtgenote afstand had gedaan van haar aanspraak op een bijzonder 
partnerpensioen veranderde hiermee de zaak voor het fonds dus niet. 

Aanvankelijk snapte de heer H. de afwijzing van het fonds niet. Zijn tweede vrouw was 
toch zes jaar ouder dan zijn eerste partner en daarmee in actuariële zin een ‘koopje’ voor 
het fonds? Zo werd deze kwestie aan de Ombudsman voorgelegd, waarbij vooral de  
terechte zorg om de inkomenspositie voor de echtgenote na een eerder overlijden van de 
gepensioneerde deelnemer werd uitgesproken. Helaas kon de Ombudsman Pensioenen niets 
voor de heer H. betekenen, omdat de pensioenuitvoerder het pensioenreglement correct 
uitvoerde. Door het vervallen van de aanspraak op een bijzonder partnerpensioen kende het 
fonds ‘als pleister op de wonde’ de heer H. een ongehuwde ouderdomspensioen toe.
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Toelichting
Ouderdomspensioen is een recht dat de deelnemer aan een pensioenregeling voor zichzelf 
opbouwt. Het wordt aan hem uitbetaald zolang hij in leven is. 

Per 1 mei 1995 werd de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Wvps) van kracht, die 
bepaalde dat het tijdens het huwelijk5 opgebouwde ouderdomspensioen in beginsel ‘50/50’ 
tussen de partners wordt verdeeld. Andere afspraken hierover, bijvoorbeeld in de huwelijkse 
voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant, zijn mogelijk.

Indien de (gewezen) deelnemer (of gepensioneerde), alleen of samen met zijn expartner bin
nen twee jaar na de officiële scheidingsdatum de pensioenuitvoerder een vereveningsformu
lier toezendt, zal de pensioenuitvoerder de expartner geen zelfstandige pensioenaanspraak6, 
maar een zelfstandig uitkeringsrecht wat betreft het verevende deel van het ouderdomspen
sioen verlenen. Het pensioen blijft dus van de (gewezen) deelnemer of gepensioneerde zelf. 
Pensioen is juridisch gezien een ‘verknochte’ zaak, een zaak die hoort bij degene die op grond 
van een arbeidsovereenkomst het pensioen opbouwt (opbouwde).

Een deelnemer bouwt ook vaak partnerpensioen en wezenpensioen op, niet voor zichzelf 
maar voor zijn partner en/of minderjarige kinderen. Het wordt pas aan hem/haar/hen uit
betaald na zijn overlijden. 

Vroeger waren pensioenuitvoerders niet verplicht om partnerpensioen te ‘bewaren’ voor 
degene die van de deelnemer scheidde. In 1973 werd een wet van kracht die gescheiden echt
genoten een voorwaardelijke aanspraak gaf op het deel van het partnerpensioen dat tijdens 
het ontbonden huwelijk was opgebouwd: het zogenoemde ‘bijzonder partnerpensioen’ (voor 
scheidingen ingeschreven na 9 februari 1973). Deze aanspraak is bijna nooit over te dragen 
aan een tweede (of latere) partner, ook niet met medewerking van de aanspraakgerechtigde 
expartner7. Voor alle duidelijkheid: het bij scheiding verkrijgen van een voorwaardelijke aan
spraak op een bijzonder partnerpensioen staat los van een eventuele verrekening of vereve
ning van opgebouwde aanspraken op ouderdomspensioen.

2.  Tussen wal en schip: premievrije opbouw wegens arbeidsongeschiktheid

De werkgever van mevrouw B. besloot met een andere pensioenuitvoerder in zee te gaan. 
Enkele maanden nadat een collectieve waardeoverdracht tot stand was gekomen, werd 
mevrouw B. met terugwerkende kracht volledig (80-100 procent) arbeidsongeschikt 
verklaard. De nieuwe pensioenuitvoerder verzekert geen inlooprisico, de vorige verzeke-
raar gaf aan geen premievrije voortzetting te kunnen toekennen, omdat er geen sprake 
meer was van een verzekering waarvoor premie werd betaald….De helaas ernstig zieke 
mevrouw B. vreesde terecht voor de uit te keren nabestaandenpensioenen en besloot deze 
kwestie aan de Ombudsman voor te leggen.

Hulde voor beide pensioenuitvoerders die met elkaar in overleg traden. De vorige pensioen
uitvoerder maakte een ‘lump sum’ over naar de nieuwe pensioenuitvoerder. Dit bedrag was 
voldoende voor een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw inclusief nabestaan
denvoorzieningen. 

3.  Uitkeringen aan pensioengerechtigden in het buitenland
De Ombudsman Pensioenen wordt regelmatig gevraagd te bemiddelen in zaken waarbij pro
blemen zijn met het uitkeren van pensioen aan gepensioneerden die in het buitenland woon
achtig zijn. Het vermoeden bestaat bij de Ombudsman Pensioenen dat dit soort problemen 
alleen maar zullen toenemen naarmate er meer gepensioneerden buiten Nederland woonach
tig zijn. Om gepensioneerden, vaak ouderen, niet in de kou te laten staan, is de Ombudsman 
Pensioenen een voorstander van het ruimhartig omgaan met het verstrekken van voorschotten 
via een andere betaalwijze, zodat de kwaliteit van leven zo min mogelijk wordt aangetast.

Canada
Nadat de heer K. in Canada was veranderd van bank lukte het de pensioenuitvoerder niet 
om het pensioen maandelijks over te maken. Op enig moment was er een achterstand van 
vijf maanden ontstaan en bleef de pensioenuitvoerder betalingen retour ontvangen. Alle 
reden voor de heer K. om zich tot de Ombudsman te wenden.

5 Enkele jaren later kwam daar het geregistreerd partnerschap bij
6 Soms is dit ook mogelijk na scheiding, dit heet conversie
7 De Ombudsman Pensioenen komt in deze gevallen niet toe aan beantwoording van de vraag of een over  
 dracht leidt tot een actuarieel voor- of nadeel voor de pensioenuitvoerder
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De in Canada woonachtige heer K. bleek in september 2014 overgestapt te zijn naar een 
andere bank. Het Canadese betalingsverkeer is niet afgestemd op het Nederlandse, noch 
het Europese banksysteem (IBAN). In Canada maakt de ontvangende bank gebruik van een 
tussenbank. De tussenbank wordt dus door de ontvangende bank gekozen. Via de tussenbank 
wordt de uitkering in euro omgezet naar dollars. Dit wordt door de Nederlandse pensioen
uitvoerder als vertragend en ondoorzichtig ervaren.

Uiteindelijk besloot de ontvangende bank in maart 2015 van een andere tussenbank 
gebruik te maken. Sindsdien is het probleem opgelost.

De pensioenuitvoerder merkte op dat hij het als ‘frustrerend’ ervoer dat een kwestie als deze 
buiten zijn invloedsfeer ligt.

Spanje
Ook binnen Europa gaat het blijkbaar weleens mis met pensioenuitkeringen.

De inmiddels 86-jarige meneer S. uit Valencia ontving een kwartaaluitkering niet nadat 
zijn bank door een andere bank was overgenomen. Er ontstonden hierdoor problemen 
met het voldoen van de alledaagse rekeningen. De pensioenuitvoerder was niet bereid de 
uitkering nog een keer betaalbaar te stellen. De Ombudsman Pensioenen, die door de  
Nederlandse Ambassade in Madrid was benaderd, kon het fonds niet dwingen het pen-
sioen nog een keer over te maken.

Na bijna vier maanden en nadat de Nederlandse Ambassade een verslag had ontvangen 
van de centrale Spaanse bank, “Banco de España”, waarin stond dat het geld nooit door een 
Spaanse bank ontvangen kon zijn, liet de pensioenuitvoerder de Ombudsman Pensioenen 
weten dat zijn huisbankier de uitkering aan hem had teruggestort. Vervolgens heeft de 
pensioenuitvoerder het pensioen handmatig overgemaakt aan de heer S. In deze casus had 
pensioenuitvoerder misschien een meer proactieve houding kunnen aannemen door zijn 
bank in een eerder stadium met deze kwestie te benaderen.

4. Systeemtechnische problemen

“Computer says no”8

Mevrouw J. probeerde al bijna anderhalf jaar een waardeoverdracht tot stand te krijgen. 
De verzekeraar liet weten dat toch echt eerst de echtscheiding uit 2012 in het systeem 
moest worden verwerkt, voordat er sprake kon zijn van waardeoverdracht. Dit verbaasde 
mevrouw J. zeer omdat zij en haar ex-partner juist waren overeengekomen af te zien van 
de aanspraak op een bijzonder partnerpensioen9. 

De pensioenuitvoerder hield voet bij stuk. Het was niet mogelijk een correcte opgave van de 
overdrachtswaarde te verstrekken, zolang de echtscheiding niet was verwerkt. De verzekeraar 
hoopte de systeemtechnische problemen in de loop van het jaar (2015) te hebben opgelost. 
Een min of meer gelijkluidende klacht heeft de Ombudsman niet meer bereikt, zodat het 
probleem blijkbaar tot het verleden behoort. 

5.  Geen zaken voor de ombudsman
Regelmatig ontvangt de Ombudsman van de kant van werkgevers zaken waarbij de verplicht
stelling of de hoogte van de in rekening gebrachte premies ter discussie staat. Deze bezwaren 
van (ex)werkgevers vallen niet binnen het werkterrein van de Ombudsman, maar deze zal 
niet aarzelen om te trachten het geschil langs de weg van bemiddeling op te lossen. 

Ook moet de Ombudsman zich – net als pensioenuitvoerders – buiten discussies tussen 
exechtgenoten over de verdeling of verrekening van pensioen houden. Een pensioenuitvoer
der mag geen inlichtingen verstrekken over het pensioen van een exechtgenoot, nadat een 
periode van 24 maanden na inschrijving van de scheiding is verstreken, zonder dat een aan
vraag voor een zelfstandig uitkeringsrecht (geen pensioenrecht) is ingediend bij de pensioen
uitvoerder van de exechtgenoot. Uiteraard kan de pensioenuitvoerder wel behulpzaam zijn 
bij het opstellen van een vereveningsberekening. De pensioenuitvoerder mag wel de kosten 
hiervan bij de beide exechtgenoten in rekening brengen, maar dit verder terzijde.

Niet de Ombudsman Pensioenen, maar de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstver
lening (Kifid, zie www.kifid.nl) behandelt klachten over financiële dienstverleners, financiële 
producten of instrumenten.

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. 8 Uit ‘Little Britain’, BBC 2003-2008

9 Het nabestaandenpensioen ten behoeve van de ex-partner

V O O R W O O R D   |   O M B U D S M A N   |   A A N B E V E L I N G   |   G E T A L L E N   

A D V I E Z E N   |   O N T W I K K E L I N G E N   |   K L A C H T E N   |   C O L O F O N

http://www.kifid.nl


11 van 12
Ombudsman PensioenenOmbudsman Pensioenen

Onderwerpen 2015 X G O P DNI totaal

Aanspraak 18 18 56 15 67 174

Afkoop 3 4 2 6 10 25

Berekening 0 2 3 2 12 19

Berichtgeving 2 3 11 1 3 20

Bejegening 1 1 0 0 3 5

Heffingen en inhoudingen 2 4 4 3 13 26

Nabestaandenpensioen 8 8 21 9 27 73

Opbouw arbeidsongeschiktheid 7 4 17 10 13 51

Samenloop andere inkomsten 2 2 6 1 7 18

Uitbetaling 2 6 5 2 8 23

Uitvoerder 0 0 0 0 6 6

(Verevening bij) scheiding 1 1 12 6 10 30

Waardeoverdracht 3 5 5 1 5 19

Waardevastheid 0 0 5 1 4 10

Verspreide onderwerpen 0 0 0 0 3 3

Overig 1 6 5 1 17 30

Totaal 50 64 152 58 208  532

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*     

312 1 59 1 125 28

 *excl. gecombineerd (bpf,opf,vz) 6

KLACHTEN
B I J L A G E

U I T S P L I T S I N G  V A N  D E  K L A C H T E N
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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
Bezuidenhoutseweg 60 (SERGebouw)
2594 AW  Den Haag

070 3499 620

Website
www.ombudsmanpensioenen.nl

Fotografie
Shutterstock
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