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Te veel pensioen: terugvorderen, 
corrigeren? Zes gezichtspunten

Op 31 januari 2020 beschreef minister Koolmees van SZW in zĳ n Kamerbrief van die dag de 
kwaliteit van pensioenadministraties.1 De brief ging echter niet alleen daarover. Zekerheid voor 
aanspraak- en pensioengerechtigden over de informatie die zĳ  krĳ gen over hun pensioenuitke-
ringen en die afdwingbaar maken, was het tweede thema. Directe aanleiding daarvoor waren 
enkele moties van CDA-Kamerlid Omtzigt.2 In dit artikel gaan wĳ  in op het door Koolmees voor-
gestelde terugvorderings- en correctiebeleid en presenteren we zes gezichtspunten om daar 
handen en voeten aan te geven.

 ■ KENBAAR CORRECTIEBELEID EN TERUGVOR-
DERINGSBELEID

Het is Omtzigt een doorn in het oog dat niet onver-
kort kan worden vertrouwd op de informatie die pen-
sioenuitvoerders verstrekken: ‘Als je jaar in, jaar uit 
het statement geeft dat je daar recht op hebt, mag je 
dan ü berhaupt overgaan tot terugvordering?’ ‘Wat heb 
je dan als pensioendeelnemer aan de pensioencom-
municatie?’ ‘Als het al mag, mag het dan tot één jaar, 
twee jaar, vijf jaar, tien jaar of twintig jaar?’ ‘Gaan we 
nog pensioen terugvorderen van nabestaanden die 
een erfenis gekregen hebben?’ Zijn vaststelling is 
scherp: ‘Dit knaagt. Het knaagt enorm aan de rechts-
zekerheid dat een pensioenfonds van de ene op de 
andere dag het pensioen mag inhouden.’3

Naar aanleiding van een bij ABP spelende kwestie 
over te veel en te weinig uitgekeerd partnerpensioen 
stelt Koolmees zich op het volgende standpunt: ‘De 
pensioenregeling bepaalt de hoogte van de pensioen-
aanspraken van de deelnemers. Als de pensioenuit-
voerder meer aan een deelnemer heeft uitbetaald dan 
waarop deze op grond van het pensioenreglement 

aanspraak had, dan heeft de pensioenuitvoerder dat 
betreffende bedrag onverschuldigd betaald aan de 
deelnemer. De pensioenuitvoerder is gehouden het 
onverschuldigde bedrag terug te vorderen.’4

De minister neemt dus tot uitgangspunt dat een pen-
sioenuitvoerder kan terugvorderen als vaststaat dat 
onterecht is uitgekeerd. Over hoe daar invulling aan 
te geven, zei hij in eerdergenoemde Kamerbrief:
 – ten eerste: pensioenuitvoerders rekenen op eerste 

verzoek van de deelnemer, gewezen deelnemer of 
pensioengerechtigde, volledig en verifi eerbaar voor 
hoe de berekening van bedragen tot stand is geko-
men. Sectorinitiatief is het devies; onvoldoende 
opvolging resulteert in een analyse of nadere wet-
geving nodig is;

 – ten tweede: pensioenuitvoerders stellen een hen 
bindend terugvorderings- en correctiebeleid op en 
maken dat openbaar. Dat moet de volgende ken-
merken hebben: (a) rekening houden met de be-
langen van getroffen pensioengerechtigden, (b) re-
delijk zijn in verhouding tot de pensioenregeling, 
en (c) billijk zijn gegeven de omstandigheden van 
het geval;

 – ten derde: pensioenuitvoerders stellen een inter-
ne klachtenprocedure op.

1 Referentie 2019-0000182063.
2 Motie van 11 oktober 2018, Kamerstukken II 2018/19, 

34 934, nr. 20; motie van 6 maart 2019, Kamerstukken 
II 2018/19, 32 043, nr. 450.

3 Handelingen II 2018/19, nr. 58, item 4, 05-03-2019.
4 Aanhangsel Handelingen II 2018/19, nr. 2168.
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terugvorderen en corrigeren

In dit artikel gaat het ons om het tweede punt: een 
bindend correctie- en terugvorderingsbeleid. Daar-
mee is overigens allerminst gezegd dat de andere twee 
onderdelen oninteressant zijn, integendeel! Op hoofd-
lijnen zijn die echter wel aanzienlijk eenduidiger te 
plaatsen. Een aanknopingspunt voor een plicht tot 
voorrekenen ligt besloten in art. 46, tweede lid PW 
(informatie van specifieke relevantie).
De interne klachtenprocedure is gereguleerd in norm 
65 van de Code Pensioenfondsen en norm 12 tot en 
met 15 van de Code Rechtstreeks verzekerde regelin-
gen. Beide codes zijn in art. 11 Besluit uitvoering Pen-
sioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling 
aangewezen als principes voor goed pensioenfonds-
bestuur als bedoeld in art. 33, tweede lid PW, respec-
tievelijk art. 42, tweede lid Wvb. Voor het tweede 
punt is daarentegen niet direct een aanknopingspunt 
in de Pensioenwet te vinden.

 ■ GEWEKTE VERWACHTINGEN VERSUS TERUG-
VORDEREN EN CORRIGEREN

Voordat een pensioenuitvoerder toekomt aan terug-
vorderen van pensioenuitkeringen over het verleden 
en correctie van pensioenuitkeringen voor de toe-
komst, moeten eerst twee vragen worden beantwoord:
 – is het voorgespiegelde of uitgekeerde pensioen on-

juist? 
 – en zo ja, moet die toezegging in principe worden 

gehonoreerd, bijvoorbeeld op grond van gerecht-
vaardigd vertrouwen?

Alleen als het antwoord op die laatste vraag negatief 
is – dus in principe geen plicht tot honoreren of uit-
keren van dat hogere pensioen – komt aan de orde of 
mag, c.q. moet worden teruggevorderd over het ver-
leden en/of gecorrigeerd voor de toekomst. Immers, 
als de uitkering in principe niet zonder rechtsgrond 
is gedaan, speelt correctie ook niet.
Het is bij de huidige stand van de rechtspraak ech-
ter niet steeds eenvoudig succesvol ‘nakoming’ van 
het in communicatie-uitingen onjuist voorgespiegel-
de, dan wel enige tijd verkeerd uitgekeerde pensi-
oen af te dwingen. En bij vorderingen gebaseerd op 

wanprestatie of onrechtmatige daad zal de schade 
niet eenvoudig zijn vast te stellen.5 De uitkomst zal 
in ieder geval niet snel zijn dat de te vergoeden scha-
de gelijk is aan het (te hoge) pensioen zoals dat is 
genoemd in de communicatie-uiting. Dat voorgespie-
gelde pensioen, ook al is dat reeds enige tijd uitge-
keerd, is immers niet zijn schade. Dat deze uitkom-

sten overigens niet altijd even goed zijn te verteren 
– en dat in het (politieke) debat de ruimte die het 
recht biedt onvoldoende wordt onderkend – mag al-
leen al blijken uit het recente debat daarover in dit 
tijdschrift.6

Deze lijn volgend zal men dus al snel toekomen aan 
de vraag of onverschuldigd is betaald en in het ver-
volg daarvan, of het mogelijk is om de te hoge pensi-
oenbetalingen over het verleden terug te vorderen en 
over de toekomst te corrigeren. We bevinden ons dan 
in principe een stap verder dan de hiervoor omschre-
ven ‘voorvragen’. Helemaal gescheiden zijn die do-
meinen overigens niet. Correctie voor de toekomst en 
terugvorderen over het verleden zal op onderdelen 
samenhangen met het oordeel over de vraag of rede-
lijkheid en billijkheid in de weg staat aan terugvallen 
op wat uit het pensioenreglement volgt.7

 ■ ONVERSCHULDIGDE BETALING VAN UITKE-
RINGEN

Het Burgerlijk Wetboek geeft pensioenuitvoerders de 
mogelijkheid onverschuldigde prestaties ongedaan te 
maken en zodoende onverschuldigd betaalde geld-
sommen terug te vorderen (art. 6:203 BW). Voor pen-
sioenuitkeringen die hoger zijn dan waarop de deel-
nemer recht heeft op grond van het pensioenreglement, 
geldt dat voor het overtollige gedeelte geen rechts-
grond bestaat. Het te veel betaalde pensioen kan daar-
om in beginsel – we diepen dat hierna verder uit – op 
grond van onverschuldigde betaling door de pensi-
oenuitvoerder worden teruggevorderd. Maar dat is 
nog geen plicht, wat wel Koolmees’ uitgangspunt is 
in eerdergenoemde Kamerbrief.
De Pensioenwet kent daarentegen wel aanknopings-
punten voor een beginselplicht tot corrigeren en/of 
terugvorderen door pensioenuitvoerders.8 Het zijn er 
ten minste drie. Ze houden verband met de gedach-
te dat pensioenuitvoerders niet slechts verplichtin-
gen hebben jegens degene die een te hoog (of te laag) 
pensioen krijgt uitgekeerd:
 – ten eerste heeft een pensioenuitvoerder de taak de 

pensioenovereenkomst uit te voeren en een pensi-
oenreglement op te stellen in overeenstemming 
met de pensioenovereenkomst (art. 33 en 35 PW). 
Als er discrepanties bestaan tussen het pensioen-
reglement en de uitvoering daarvan, kan een ge-
dachte zijn dat de pensioenuitvoerder, op basis 
van zijn taakstelling, verplicht is deze discrepan-
ties weg te nemen;

 – ten tweede dienen pensioenuitvoerders te beschik-
ken over een beheerste en integere bedrijfsvoering. 
En daarbij past op voorhand niet dat fouten niet of 
nooit worden gecorrigeerd;

 – ten derde zullen (mede)beleidsbepalers van pen-
sioenfondsen oog moeten hebben voor de belan-
gen van alle relevante belanghebbenden (art. 105, 
tweede lid PW). Niet corrigeren of niet terugvor-
deren zal niet in het belang zijn van een ander dan 
degene die de foutieve uitkering ontvangt.

Daarnaast verplicht in voorkomende gevallen ook de 
maatschappelijke betamelijkheid dat een pensioen-
uitvoerder de belangen van derden – zoals anderen 
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dan degene die de te hoge uitkering ontvangt – dient 
te ontzien door zijn gedrag mede door die belangen 
te laten bepalen.9 Maar daarmee staat allerminst vast 
dat in het concrete geval per definitie moet worden 
teruggevorderd of gecorrigeerd. De individuele om-
standigheden van het geval kunnen binnen het leer-
stuk van de onverschuldigde betaling aanleiding zijn 
voor een ‘escape route’ in het voordeel van de uitke-
ringsgerechtigde.
Als de uitkeringsgerechtigde niet (meer) kan voldoen 
aan de verbintenis tot teruggave van de onverschul-
digd betaalde pensioenuitkeringen, bijvoorbeeld om-
dat het pensioen reeds is uitgegeven, dan zegt het 
BW dat dit de ontvanger niet kan worden toegere-
kend (art. 6:204 BW). Dit betekent dat in sommige 
gevallen moet worden geaccepteerd dat de uitke-
ringsgerechtigde tekort zal schieten in de nakoming 
van de op hem rustende verbintenis tot teruggave. 
En dat hij ook niet gehouden is tot vergoeding van 
schade vanwege niet-teruggave van het overtollige 
pensioen.

Voor een succesvol beroep op deze escape route dient 
de uitkeringsgerechtigde te goeder trouw te zijn. Dit 
betekent dat het besteden van het overtollige pensi-
oen – ‘het verlies van het ontvangene’ – door de uit-
keringsgerechtigde moet zijn gedaan in een periode 
waarin deze redelijkerwijs geen rekening hoefde te 
houden met een verplichting tot teruggave van het 
pensioen.10

Het algemene beeld dat te dien aanzien uit de recht-
spraak blijkt, is dat van goede trouw sprake is als bij 
de uitkeringsgerechtigde wetenschap van de door de 
pensioenuitvoerder gemaakte fout redelijkerwijs ont-
breekt en de ontvangen uitkeringen reeds zijn uitge-
geven aan bijvoorbeeld levensonderhoud. Daarbij is 
in de rechtspraak wel als uitgangspunt genomen dat 
pensioenuitkeringen bij uitstek consumptief zijn, na-
melijk bedoeld om maandelijks in levensonderhoud 
te voorzien.11

 ■ CORRECTIE VAN AANSPRAKEN EN TOEKOM-
STIGE PENSIOENUITKERINGEN

Het kwam hiervoor al aan de orde: veelal staat het de 
pensioenuitvoerder vrij een aanvankelijk te hoog vast-
gestelde pensioenuitkering te corrigeren. En ook her-
haalde verkeerde informatieverstrekking van de pen-
sioenuitvoerder aan de uitkeringsgerechtigde brengt 
op zichzelf nog niet mee dat de uitkeringsgerechtig-
de op die informatie heeft mogen afgaan. Het kan ech-

ter zijn dat onverkorte nakoming van het pensioenre-
glement naar maatstaven van redelijkheid en 
billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248, tweede lid 
BW). Deze onaanvaardbaarheidsnorm is een tamelijk 
zware toets. Maar tezamen met de meer algemene ver-
plichting dat de pensioenuitvoerder en de pensioen- 
en aanspraakgerechtigde zich jegens elkaar hebben te 
gedragen overeenkomstig de eisen van redelijkheid 
en billijkheid, is dat wel waar die gerechtigde het in 
principe mee heeft te doen.
In de pensioenrechtspraak is dit wel ingevuld. Met 
name is dat met de lijn dat een beroep op de redelijk-
heid en billijkheid kan slagen wanneer op grond van 
die mededelingen bepaalde concrete onomkeerbare 
financiële verplichtingen zijn aangegaan – of keuzes 
zijn gemaakt – die de uitkeringsgerechtigde niet lan-
ger kan nakomen als hij minder pensioen ontvangt 
dan hem in het vooruitzicht was gesteld.12 Dat maakt 
de zaak niet veel eenvoudiger. Dat een keuze uitslui-
tend berust op de mededeling van de pensioenuit-
voerder, is niet eenvoudig te bewijzen.

5 Hof Arnem-Leeuwarden, 21 januari 2020, 
ECLI:NL:GHARL:2020:541 is een recent arrest waarin 
dit tot uitdrukking komt.

6 Zie T. Huijg, Houd pensioenoverzichten informatief, 
PM 8/9-2019; H.W.L.A. de Lange, De redelijkheid en 
billijkheid in het licht van art. 48 PW, PM 12-2019; 
R.J.G. Veugelers en C.A. Hoekstra, Foute UPO: struc-
tureel of incidenteel probleem?, PM 3-2020.

7 Zie ook C. Beltman die in zijn noot onder Hof Arn-
hem-Leeuwarden 28 mei 2019 in PJ 2019/94 een ver-
band legt tussen een beroep op art. 3:35 BW, de goede 
trouw (art. 3:11 BW) en terugvorderen en toereken-
baarheid.

8 Vgl. E. Lutjens die meent dat tot uitgangspunt kan 
worden genomen dat de pensioenuitvoerder gehou-
den is hetgeen onverschuldigd is betaald terug te vor-
deren, Asser/Lutjens 7-XI 2019/654.

9 Vgl. HR 24 september 2004, ECLI:NL:HR:2004:AO9069, 
NJ 2008, 587, m.nt. Du Perron.

10 Hijma, in: T&C BW, art. 6:204 BW, aant. 2 (online, 
laatst bijgewerkt op 1 juli 2019).

11 Zie onder meer Hof Arnhem-Leeuwarden 28 mei 
2019, ECLI:NL:GHARL:2019:4591, PJ 2019/94, m.nt. 
Beltman en Rb Amsterdam, 12 mei 2014, 
ECLI:NL:RBAMS:2014:2752, PJ 2014/127 (ondanks 
dat vast komt te staan dat de uitkering te hoog is, legt 
de Rb. Amsterdam intessant genoeg de stelplicht en 
bewijslast ten aanzien van feiten die meebrengen dat 
ook terugbetaald moet worden bij het pensioenfonds).

12 Hof Amsterdam 6 december 2011, 
ECLI:NL:GHAMS:2011:BU9333, PJ 2012/18; Rb. Am-
sterdam 12 mei 2014, ECLI:NL:RBAMS:2014:2752, PJ 
2014/127; Rb Midden-Nederland, 8 april 2015, 
ECLI:NL:RBMNE:2015:2293, PJ 2015/100; Hof Am-
sterdam 30 oktober 2019, 
ECLI:NL:GHAMS:2018:4028, PJ 2019/1. Zie ook Hof 
Arnhem-Leeuwarden, 10 februari 2015, 
ECLI:NL:GHARL:2015:855, PJ 2015/66 waarbij de 
kantonrechter in eerste aanleg het volgende over-
woog: ‘(...) de foutieve mededeling op zichzelf de ver-
laging van de pensioenuitkering niet onaanvaardbaar. 
Dit kan anders zijn als [appellant] op grond van die 
mededelingen onomkeerbare financiële verplichtin-
gen is aangegaan, waarvan echter niet concreet is ge-
bleken (...).’
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 ■ GEZICHTSPUNTEN VOOR BELEID

Zijn uit het voorgaande nu gezichtspunten te ontle-
nen voor een openbaar te maken en bindend correc-
tie- en terugvorderingsbeleid, waarop Koolmees aan-
stuurt? Wij denken van wel, waarbij we direct 
opmerken dat het perspectief juridisch is en daarmee 
iets abstraheert van vragen als wat wenselijke com-
municatie is, wat nodig is voor behoud van een draag-
vlak onder deelnemers en aangesloten ondernemin-
gen, wat wensen en voorkeuren van sociale partners 
zijn en van andere ontegenzeggelijk te wegen facto-
ren. We schetsen een zestal gezichtspunten:
 – gezichtspunt 1: beoordeel of de gecommuniceerde 

uitkering, c.q. aanspraak onjuist is, en zo ja, of die 
toezegging in principe dient te worden gehono-
reerd. Dit is een voorvraag. Het doorlopen van een 
klachten- of geschillenregeling, voorleggen aan de 
Ombudsman Pensioenen of eventueel een gang 
naar de rechter kan onderdeel van de beantwoor-
ding zijn. Dat kan natuurlijk evenzeer als de kos-
ten-batenafweging, de omvang van het geschil en 
de mate waarin die principieel is, dan wel de uit-
komst kan fungeren als precedent;

 – gezichtspunt 2: terugvorderen en corrigeren mag 
in principe. En de wetgeving lijkt erop te sturen 
dat corrigeren en/of terugvorderen de regel is c.q. 
het uitgangspunt moet zijn en nalaten daarvan de 
uitzondering;

 – gezichtspunt 3: beoordeel de oorzaak en de ken-
baarheid van de foutieve informatie. Ligt deze oor-
zaak primair in de invloedssfeer van de pensioen- 
of aanspraakgerechtigde – hij gaf willens en wetens 
onjuiste informatie door – en/of was de fout ken-
baar, dan is er minder aanleiding voor een coulan-
te opstelling. Ligt daarentegen de fout in het do-
mein van de uitvoerder – zeker wanneer daarover 
ook nog eens stellig en voor langere duur en op in-
dividueel niveau is gecommuniceerd of de uitke-
ring al langere tijd gaande is – en was deze niet 
kenbaar, dan is er meer ruimte voor een coulante 
opstelling. Maar daarmee is, vanuit juridisch per-
spectief, op zichzelf nog niet gegeven dat niet zou 
moeten worden gecorrigeerd of teruggevorderd;

 – gezichtspunt 4: als de uitkeringsgerechtigde niet 
(meer) kan voldoen aan de verbintenis tot terugga-
ve van de onverschuldigd betaalde pensioenuitke-
ringen, zet dan in principe de terugvordering niet 
door. Aan correctie (voor de toekomst) hoeft dat 
niet in de weg te staan. Enigszins onbevredigend 
aan dit gezichtspunt is wat ons betreft dat degene 
die zuinig en spaarzaam met zijn ontvangen uitke-
ringen omgaat, harder kan worden geraakt dan de-
gene die kwistig besteedt;

 – gezichtspunt 5: corrigeer niet of coulant voor de 
toekomst als de uitkeringsgerechtigde op basis van 
de foutief verstrekte informatie aantoonbaar onom-
keerbare financiële verplichtingen is aangegaan. 
Bij dit vijfde, en ook bij het vierde gezichtspunt, 
kan het aanbieden van een betalingsregeling van 
invloed zijn op de mate waarop alsnog aan de ver-
bintenis tot teruggave of correctie kan worden vol-
daan;

 ■ TERUGVORDEREN IN DE SOCIALE ZEKERHEID

Wij hebben ons de vraag gesteld of er buiten dit pen-
sioenrechtelijke en civieljuridische terrein aankno-
pingspunten zijn voor het vormgeven van een correc-
tie- en terugvorderingsbeleid. Die zijn er. De 
omstandigheid dat te hoge bedragen worden uitge-
keerd aan uitkeringsgerechtigden, is ook in het soci-

alezekerheidsdomein een voorkomend verschijnsel. 
De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is bijvoorbeeld 
gehouden om onverschuldigd betaald ouderdoms-
pensioen, dan wel andere onverschuldigde betalin-
gen, terug te vorderen van de pensioengerechtigde 
(art. 24 AOW).13 Terugvorderen is in beginsel een 
plicht. Er is de SVB wel enige ruimte gegund. In ge-
val van dringende redenen kan worden afgezien van 
terugvordering (art. 24, vierde lid AOW). Denk aan 
de gevallen waarin de financiële en/of sociale gevol-
gen die een terugvordering voor een verzekerde heeft, 
onaanvaardbaar zijn.14

Uit de wetsgeschiedenis valt op te maken dat de even-
tuele tekortkomingen van het uitvoeringsorgaan en 
de mogelijke wetenschap van de uitkeringsgerechtig-
de moeten worden betrokken bij het oordeel over de 
toelaatbaarheid van terugvorderen. De rechtszeker-
heid staat daaraan niet in de weg, gezien de parle-
mentaire behandeling. De betrokken ministers over-
wegen: ‘Wij zien geen strijd met het beginsel van 
rechtszekerheid wanneer na verloop van tijd wordt 
geconstateerd dat iemand (gedeeltelijk) ten onrechte 
een uitkering heeft ontvangen en deze uitkering ver-
volgens (gedeeltelijk) wordt teruggevorderd. Dit geldt 
te meer wanneer de betrokkene wist of had kunnen 
weten dat de uitkering te hoog was vastgesteld.’15

De SVB kan daarnaast onder bepaalde voorwaarden 
afzien van verdere terugvordering. Dit kan bijvoor-
beeld wanneer de uitkeringsgerechtigde gedurende 
vijf jaar aan zijn betalingsverplichtingen heeft vol-
daan. Maar ook als de uitkeringsgerechtigde geduren-
de vijf jaar geen betalingen heeft verricht en niet aan-
nemelijk is dat hij deze op enig moment zal gaan 
verrichten (art. 24, tweede lid AOW). Verder is er aan-
dacht voor de omvang van de vordering (hoger/lager 
dan € 2400).16

Kortom, hoewel terugvorderen van onverschuldigde 
betalingen door de SVB in beginsel een plicht is, kent 
dit beleid wel degelijk mogelijkheden om van terug-
vorderen af te zien. De SVB kan in bepaalde gevallen 
en na verloop van een bepaalde tijd afzien van ver-
dere terugvordering. Daarnaast kan ze in geval van 
dringende redenen in zijn geheel afzien van terugvor-
dering.
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 – gezichtspunt 6: betrek het bredere kader van belan-
gen. Enerzijds die van de individuele betrokkenen 
en anderzijds die van alle andere betrokkenen bij 
het fonds. Denkbaar is in dat kader dat bij een laag 
bedrag in een incidenteel en individueel geval min-
der snel kan worden gecorrigeerd dan in het geval 
van hogere bedragen of structurele fouten.

Dit is een beknopte aanzet. Er zijn meer elementen die 
een rol kunnen spelen. Zo zijn we nog niet ingegaan 
op het tijdsaspect: hoever kan in de tijd worden terug-
gegaan? Om daar kort iets over te zeggen: vanuit juri-
disch perspectief zijn er weinig belemmeringen voor 
pensioenuitvoerders om terug te vorderen over een ver 
verleden. Al is het maar omdat ook verjaarde vorde-
ringen, voor zover aan de orde, in principe kunnen 
worden verrekend met toekomstige uitkeringen.

 ■ TOT SLOT

In dit artikel geven wij zes gezichtspunten voor een 
correctie- en terugvorderingsbeleid. Als gezegd: het 
perspectief is juridisch; er kunnen daarnaast ook an-
dere factoren spelen. Het is voorts een beleidsmatige 
vraag of en zo ja, in hoeverre het de wens is om daad-
werkelijk van de soms ingrijpende mogelijkheden ge-
bruik te maken. Daarbij weegt mee dat pensioenuit-
keringen naar hun aard consumptief zijn en 

uitkeringsgerechtigden zich ook zullen hebben inge-
steld op een zeker bestedingspatroon.
Een kwestie die nog niet is besproken: moet dit be-
leid nu dwingend zijn? Dat is wel waar Koolmees op 
aanstuurt. Een wettelijke plicht voor dit dwingend 
beleid is er voor pensioenuitvoerders (vooralsnog) 
niet. Een kenbaar beleid dat ook daadwerkelijk wordt 
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specifieke individuele geval. 
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zoals hierna uiteengezet. Zie ook de Beleidsregels 
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bruari 2019.
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CRvB 11 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2266.

15 Kamerstukken I 1995/96, nr. 114b, p. 7.
16  Beleidsregels SVB, Afzien van verdere terugvorde-

ring, SB1119, 21 februari 2019.


