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Doe tijdig melding van betalingsonmacht!
In de praktijk komt het met enige regelmaat voor dat bestuurders nalaten om tijdig betalingsonmacht
van de vennootschap te melden bij het Bedrijfstakpensioenfonds, waardoor zij persoonlijk aansprakelijk
kunnen zijn voor niet betaalde pensioenpremies.

Carolin Vethanayagam
Een bestuurder van een vennootschap is - onmiddellijk nadat het de bestuurder is gebleken dat de vennootschap niet
tot betaling van pensioenpremies in staat is - verplicht om hiervan mededeling te doen aan het
bedrijfstakpensioenfonds (artikel 23 Wet Bpf 2000). Dit wordt ook wel de 'melding betalingsonmacht' genoemd.

Omstandigheden
Bij de melding moet de bestuurder inzicht geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de pensioenbijdrage
niet kan worden betaald. Daarnaast is hij verplicht op verzoek van het bedrijfstakpensioenfonds nadere inlichtingen te
verstrekken en/of stukken te overleggen zodat de oorzaak van de betalingsonmacht kan worden vastgesteld en de
nanciële positie van de vennootschap kan worden bepaald.
De melding betalingsonmacht moet schriftelijk worden gedaan, uiterlijk veertien dagen na de dag waarop op grond van
de regeling omtrent de betaling van de premies, dan wel op grond van de statuten en reglement van het
bedrijfstakpensioenfonds de bijdrage behoorde te zijn voldaan.

Vroeg stadium
De mededelingsplicht is in het leven geroepen om de bestuurder van een vennootschap die niet aan haar
verplichtingen kan voldoen, te dwingen in actie te komen zodat het bedrijfstakpensioenfonds in een vroeg stadium op
de hoogte raakt van de betalingsmoeilijkheden. Op deze wijze kan het bedrijfstakpensioenfonds hierop inspelen,
bijvoorbeeld door het tre en van een betalingsregeling met de vennootschap.
In een recente uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 18 juli 2017 was onder meer de vraag aan de orde of er ook
een melding gedaan kan worden als de hoogte van de pensioen-premieschuld waarop de melding ziet, nog niet
vaststaat. Het Gerechtshof vond van wel. De vroegtijdige melding zal echter alleen dan als melding in de zin van artikel
23 Wet Bpf 2000 worden aanvaard, als hieruit duidelijk blijkt dat gelet op de te verwachten hoogte van de
betalingsverplichting (tijdige) betaling van die bijdrage is uitgesloten. De melding moet ook dan voorzien te zijn van
een deugdelijke, op de situatie toegespitste, onderbouwing van de omstandigheden waarom (tijdige) betaling niet
mogelijk is, aldus het Gerechtshof.

Moeilijke opgave
Als de vennootschap niet of niet op de juiste wijze aan haar verplichting tot melding betalingsonmacht heeft voldaan,
is de bestuurder en/of de feitelijke beleidsbepaler aansprakelijk voor niet betaalde pensioenpremies, met dien
verstande dat dan vermoed wordt dat de niet-betaling aan hem te wijten is.
Hoewel de bestuurder dit vermoeden kan weerleggen, wordt hij daartoe pas in de gelegenheid gesteld als hij
aannemelijk maakt dat het niet aan hem te wijten is dat de vennootschap niet aan zijn meldingsplicht heeft voldaan.
Dit laatste is een moeilijk opgave. De bestuurder zal dan bijvoorbeeld moeten stellen en bewijzen dat de
betalingsonmacht zich nog niet in zijn bestuursperiode voordeed.

Negen ton
In voormelde uitspraak van het Gerechtshof Den Haag kon de bestuurder het vermoeden dat de niet-betaling aan hem
te wijten is, niet ontzenuwen, waardoor hij veroordeeld werd voor de niet betaalde pensioenpremies van bijna negen
ton (!).
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Meeste RB-leden steunen afschaffen fiscale
oudedagsreserve
Het afscha en van de oudedagsreserve (FOR) per 1 januari 2023 kan rekenen
op instemming van de meeste leden van het Register Belastingadviseurs
(RB), blijkt uit... 
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Aon: dekkingsgraden pensioenfondsen flink gestegen
De dekkingsgraad van de Nederlandse pensioenfondsen is in augustus ink
toegenomen. Dat kwam vooral door de gestegen rente. De situatie op de
aandelenmarkten was... 
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DNB: 1,7 miljoen werkenden zitten niet bij
pensioenfonds
Ongeveer 1,7 miljoen Nederlanders hadden in 2020 wel een inkomen uit
arbeid, maar bouwden geen pensioen op bij een pensioenfonds. Een groot deel
van deze groep compenseert... 
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12 augustus 2022

Twee derde vijftigplussers wil eerder stoppen met
werk
Ruim zestig procent van de werkende vijftigplussers wil eerder dan de AOWleeftijd met pensioen. Dat blijkt uit onderzoek van Van Bruggen Adviesgroep
onder ruim... 
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Pensioenexpert: inflatie niet bij te benen voor
pensioenfondsen
De hoge in atie van de laatste tijd is niet bij te benen voor pensioenfondsen.
Het gaat ze, op mogelijk enkele fondsen na, voorlopig niet lukken de
pensioenen sterk... 

