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Pensioen& Praktijk
Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG)

situatie kan zich voordoen in de relatie tussen een
werkgever en een pensioenuitvoerder.

U kunt het (bijna) niet gemist hebben: de nieuwe
Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is
vanaf 25 mei 2018 van toepassing in de hele Europese
Unie. Dit betekent dat u vanaf die datum aan de
bepalingen in de AVG dient te voldoen.

Bij de uitvoering van een pensioenregeling zijn, naast de
werknemer, vaak meerdere partijen betrokken: de
werkgever, de pensioenuitvoerder, een herverzekeraar en
de accountant of het salarisadministratiekantoor. Het is
dan ook niet altijd eenvoudig om vast te stellen of een
partij verwerkingsverantwoordelijke en/of verwerker is.

Gelet op de stevige boetes die de Autoriteit
Persoonsgegevens kan opleggen in geval van overtreding
van de AVG, is het voor iedere organisatie van groot
belang acties en maatregelen te treffen die waarborgen
dat de AVG correct wordt nageleefd.

Stappenplan AVG
Om uw organisatie te helpen zich voor te bereiden op
de AVG hebben wij een stappenplan AVG voor u
opgesteld. Als u dit stappenplan doorloopt, zorgt u
ervoor dat uw organisatie op tijd klaar is voor de AVG.

Ook aanspraak- en pensioengerechtigden krijgen door
de AVG meer en verbeterde privacyrechten.
Pensioenuitvoerders worden verplicht om hen te
informeren over de verwerking van hun
persoonsgegevens en op de website van de
pensioenuitvoerder moet een privacyverklaring worden
opgenomen. Voor pensioendeelnemers moet helder en
inzichtelijk zijn welke persoonsgegevens van hen worden
verwerkt en met welk doel.

Heeft u vragen over de AVG of wilt u graag dat wij u
helpen met de voorbereidingen op de AVG? Neem
gerust contact op met onze privacyspecialisten:

De AVG verplicht verwerkingsverantwoordelijken en
verwerkers in beginsel tot het sluiten van
verwerkersovereenkomsten in elke situatie waarbij
persoonsgegevens worden uitgewisseld. Dit geldt ook bij
de uitvoering van pensioenregelingen. Echter, tussen twee
verwerkingsverantwoordelijkheden hoeft geen
verwerkersovereenkomst te worden gesloten. Deze
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“Adviseren over een ontslag
zonder aandacht te geven aan de
pensioengevolgen bij een
beëindiging van het dienstverband
kan gevaarlijk zijn.”

Pensioen& Jurisprudentie
Wees alert op de
pensioengevolgen bij ontslag!
Het gebeurt niet zelden dat de (juridisch) adviseur bij de
advisering over een beëindiging van het dienstverband
geen of onvoldoende aandacht besteedt aan de
pensioengevolgen. Zo blijkt maar weer eens uit een
recente uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland.
Casus
Het betreft – kort samengevat – een werknemer met de
spierziekte ALS die door een advocaat wordt bijgestaan
in een (pro forma) ontbindingsprocedure met als
voornaamste doel het veiligstellen van de WW-uitkering
van de werknemer. De arbeidsovereenkomst wordt
ontbonden en de werknemer verkrijgt een WWuitkering.
Het doel lijkt dus te zijn bereikt, maar de advocaat is
geheel voorbij gegaan aan de pensioengevolgen van de
beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Vooral voor de
partner van de werknemer heeft dit, zo blijkt na het
overlijden van de werknemer, grote gevolgen. In het geval
het dienstverband namelijk niet tot een einde was
gekomen of de werknemer ziek uit dienst was getreden,
had de werknemer recht op premievrijstelling bij
arbeidsongeschiktheid en zou de dekking voor het
nabestaandenpensioen volledig in tact zijn gebleven. Een
belangrijk punt dat de advocaat niet in zijn advisering
heeft meegenomen met de nodige gevolgen van dien.
Vordering partner
De partner van de overleden werknemer start een
gerechtelijke procedure en stelt zich op het standpunt

dat de advocaat onzorgvuldig heeft gehandeld door haar
man destijds onvolledig en onjuist te adviseren in het
kader van het ontslag. Zou de advocaat hebben
geadviseerd niet mee te werken aan het ontslag, dan zou
de aanspraak op nabestaandenpensioen niet verloren zijn
gegaan, aldus de nabestaande. Zij vordert daarom
vergoeding van de door haar geleden en nog te lijden
schade, bestaande uit gederfde uitkeringen uit hoofde
van een in de cao opgenomen collectieve ANWverzekering van ongeveer € 13.000, - per jaar en een
hoger nabestaandenpensioen.
Verweer advocaat
De advocaat verweert zich en voert aan dat hij een
duidelijke opdracht had, namelijk het veiligstellen van de
WW-uitkering en dat hij deze taak naar behoren heeft
uitgevoerd. Ook stelt hij zich op het standpunt dat hij
niet wist, of in ieder geval niet had kunnen weten, dat de
werknemer ziek was op het moment dat hij hem
bijstond.
Oordeel rechtbank
De rechtbank oordeelt dat de advocaat niet heeft
voldaan aan zijn zorgvuldigheidsplicht. Nu sprake is van
een onomkeerbare (proces)handeling die in de naam van
de werknemer is uitgevoerd, was extra zorgvuldigheid
geboden en had de advocaat oog moeten hebben voor
alle mogelijke financiële gevolgen van een beëindiging van
het dienstverband. Hierbij overweegt de rechtbank dat
de taak van de advocaat in dit geval verdergaat dan
alleen zijn opdracht, namelijk het veiligstellen van de
WW-uitkering, en dat het juist aan de advocaat is om na
te gaan of de wens van de cliënt ook in zijn belang is en
als dit niet zo zou zijn, hij de mogelijke alternatieve
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“Uitbetaling pensioen
bij echtscheiding wordt
vereenvoudigd”

scenario’s en/of oplossingen dient aan te dragen en/of
zelfs de door cliënt gewenste stap dient af te raden.
Conclusie: de advocaat is aansprakelijk voor de door de
nabestaande geleden en nog te lijden pensioenschade.
In de praktijk
Deze zaak toont aan hoe ‘gevaarlijk’ het is te adviseren
over een ontslag zonder aandacht te geven aan de

pensioengevolgen van een beëindiging van het
dienstverband. Deze zijn niet altijd (direct) zichtbaar en
kunnen ‘verstopt’ zitten in een
arbeidsongeschiktheidspensioen, een voorwaardelijke
pensioenregeling of in een uit de cao voortvloeiende
collectieve nabestaandenvoorziening. Wordt hier niet of
niet goed naar gekeken, dan kan dit vergaande gevolgen
hebben.

Pensioen& Wetgeving
Automatische verdeling
pensioen bij echtscheiding
Op grond van de Wet verevening pensioenrechten bij
scheiding hebben beide ex-partners recht op de helft
van het ouderdomspensioen dat tijdens het huwelijk of
geregistreerd partnerschap is opgebouwd. Er zijn twee
manieren om na een scheiding het ouderdomspensioen
te verdelen: verevening, hetgeen standaard wordt
gebruikt, of conversie.
Verevening
Bij verevening komt een deel van de pensioenuitkering
van de vereveningsplichtige ten goede aan de
vereveningsgerechtigde. Als de ex-partners een verzoek
tot verevening binnen twee jaar na de scheidingsdatum
doorgeven aan de pensioenuitvoerder, zal de uitvoerder
ook de uitbetaling aan de vereveningsgerechtigde
verzorgen. In het geval dit verzoek niet of te laat gebeurt,
zal de vereveningsgerechtigde zelf de uitbetaling moeten
claimen bij de ex-partner.

Conversie
De ex-partners kunnen ook kiezen voor conversie. Dit
houdt in dat op het moment van scheiding het deel van
het ouderdomspensioen van de ex-partner waar de
vereveningsgerechtigde recht op heeft, wordt omgezet in
een zelfstandige eigen aanspraak. Hetzelfde gebeurt met
een eventueel bijzonder partnerpensioen. Het
belangrijkste voordeel van conversie is dat de levenslange
afhankelijkheid tussen de ex-partners definitief wordt
verbroken, althans voor wat het pensioen betreft.
Overige verschillen
De keuze tussen verevening of conversie zal tot
verschillende uitkomsten leiden. Zo kan bij verevening
het ouderdomspensioen van de vereveningsplichtige
weer aangroeien met het verevende deel als de
vereveningsgerechtigde eerder overlijdt dan de
vereveningsplichtige. Is er gekozen voor conversie dan
vloeit in dezelfde situatie het geconverteerde deel van
het pensioen niet terug naar de vereveningsplichtige.
Komt daarentegen de vereveningsplichtige eerst te
overlijden, dan behoudt de vereveningsgerechtigde bij
conversie recht op het geconverteerde deel van het
ouderdomspensioen. Bij verevening zou dat in dezelfde
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situatie niet het geval zijn; het verevende deel van het
ouderdomspensioen voor de vereveningsgerechtigde
komt in dat geval niet tot uitkering.
Wetsvoorstel
Duidelijk is dat bij verevening beide ex-partners wat
pensioen betreft aan elkaar verbonden blijven en
hiermee ook levenslang afhankelijk van elkaar zullen zijn.
Minister Koolmees wil dit graag veranderen en wenst
ook de uitbetaling van het pensioen te vereenvoudigen.
Hij stelt daarom voor om (i) conversie als
standaardmethode te gebruiken en (ii) de uitbetaling van
de pensioenuitkering standaard via de

pensioenuitvoerder te laten verlopen door de “nee,
tenzij” te wijzigen in “ja, tenzij”. Dit betekent dat
pensioenuitvoerders bij een scheidingsmelding, die zij via
de Basisregistratie Personen ontvangen, direct in actie
komen, tenzij de ex-partners aangeven af te zien van
verdeling van het ouderdomspensioen.
Hiermee wordt beoogd dat beide ex-partners los van
elkaar kunnen beslissen en beschikken over het
verdeelde pensioen en zelf de regie over hun eigen
financiële planning houden. Medio 2019 zal de minister
een concreet wetsvoorstel indienen bij de Tweede
Kamer.
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