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Artikel 3:308 BW geldt, maar daarbinnen moet je het criterium lezen van ‘bekendheid met 
verplichte deelname’ 
 
- Hof Arnhem-Leeuwarden 15 oktober 2019, ECLI:NL:GHARL:2019:8464; https://bit.ly/2T8fd7V, 

rov. 5.11 sub a: 
- Hof Arnhem-Leeuwarden 22 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:6158; https://bit.ly/3vUsMoJ, rov. 

4.30: 

“Indien zich echter de situatie voordoet dat het Pensioenfonds pas op enig moment na 16 
december 2010 heeft kunnen vaststellen dat Karmac onder de verplichtstelling viel geldt 
dat het feitelijk op de verschuldigde premie niet eerder aanspraak heeft kunnen maken 
dan vanaf het moment waarop het met de verplichte deelneming bekend was of naar 
objectieve maatstaven gemeten redelijkerwijs bekend kon zijn en tot heffing is overgegaan 
dan wel kon zijn overgegaan. Pas vanaf dat moment was de vordering opeisbaar2. Deze 
uitleg van artikel 3:308 BW is redelijk. Bij de in dit artikel genoemde duurovereenkomsten 
zoals huur en pacht is de wederpartij namelijk bekend en is de afspraak tot termijnbetaling 
een essentieel onderdeel van de overeenkomst. Dat maakt het moment van opeisbaarheid 
eenvoudig bepaalbaar. Dat is anders bij de hier aan de orde zijnde verplichtingen die van 
rechtswege ontstaan zonder dat de partij die recht heeft op afdracht zijn wederpartij kent. 
Een andere uitleg zou bovendien tot het onredelijk gevolg leiden dat premievorderingen 
verjaard kunnen zijn zonder dat het bestaan daarvan redelijkerwijs bekend kon zijn bij het 
heffende pensioenfonds, terwijl het pensioenfonds desondanks gehouden is 
pensioenaanspraken van de werknemers die het betreft te honoreren.” 

 
 
Artikel 3:308 BW geldt. En daarbinnen moet je juist niet het criterium ‘bekendheid met 
verplichte deelname’ lezen 
  
- Ktr Dordrecht 25 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:3805; https://bit.ly/3wyDwtb, rov. 4.9: 

“De omstandigheid dat Bpf Bouw tot 31 oktober 2018 onbekend was met [eiser] en zijn 
vorderingsrecht op [eiser] , betekent naar het oordeel van de kantonrechter (anders dan 
het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in het eerder genoemde arrest van 15 oktober 2019 
heeft geoordeeld) niet dat de vordering daarmee niet opeisbaar is geworden. Uit artikel 
6:38 BW volgt dat een verbintenis opeisbaar is als de schuldeiser gerechtigd is nakoming 
te vorderen. Uit de tekst noch de toelichting op dit artikel blijkt dat voor opeisbaarheid is 
vereist dat de schuldeiser ook feitelijk in staat is nakoming te vorderen. De wetgever heeft 
voor sommige vorderingsrechten uitdrukkelijk rekening gehouden met de mogelijkheid dat 
de schuldeiser niet bekend is met het bestaan van de vordering, door de verjaringstermijn 
pas te laten starten op het moment dat de schuldeiser weet dat hij een vorderingsrecht 
heeft (artikel 3:309-312 BW). Dat is niet het geval voor een vordering als bedoeld in artikel 
3:308 BW. Daarvoor wordt het aanvangsmoment voor de verjaringstermijn immers juist 
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niet subjectief, maar objectief bepaald aan de hand van het moment van opeisbaarheid. 
Dat heeft tot gevolg dat voor periodieke vorderingen die onder artikel 3:308 BW vallen, de 
verjaringstermijn van vijf jaar een aanvang kan nemen voordat de schuldeiser weet dat hij 
een vordering heeft, zoals in het onderhavige geval. Dat betekent ook dat als een 
schuldeiser pas na vijf jaar weet dat hem een periodieke vordering toekomt, de 
rechtsvordering in beginsel is verjaard, tenzij een beroep op de verjaring naar maatstaven 
van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is (art. 6:248 lid 2 BW).” 

 
 
Artikel 3:308 BW geldt niet (bij onbekendheid met wederpartij [of [?] onbekendheid met de 
vordering op de wederpartij]. Bij onbekendheid geldt lange verjaringstermijn van artikel 3:306 
BW 
 
- Ktr Utrecht 30 juni 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:2910; https://bita.ly/3kceXjh (mr. P. Krepel), 

rov. 5.2:  

“De verplichting tot premieafdracht van een werkgever die tot aansluiting bij een 
bedrijfstakpensioenfonds verplicht is, ontstaat van rechtswege op het moment dat aan de 
voorwaarden voor verplichte deelneming wordt voldaan. Het gaat hier om een periodieke 
verplichting tot betaling van pensioenpremie. Hierop is in beginsel de verjaringstermijn 
van 5 jaar van artikel 3:308 BW van toepassing. Die verjaringstermijn begint te lopen na 
aanvang van de dag, volgende op die waarop de vordering opeisbaar is geworden. Dit 
artikel gaat ervan uit dat de schuldeiser bekend is met de wederpartij jegens wie hij een 
vordering heeft. Indien de schuldeiser, in dit geval PFZW, naar objectieve maatstaven pas 
later bekend is geworden of had kunnen worden met de vordering op de werkgever, dan 
geldt ingevolge artikel 3:306 BW een verjaringstermijn van 20 jaar vanaf het moment 
waarop de vordering tot premieafdracht van rechtswege is ontstaan.” 

 
- Ktrs Utrecht 21 april 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:1723; https://bit.ly/3e9pyI4 ( mr. H.A.M. Pinckaers 

(voorzitter), mr. A.R. Creutzberg en mr. J.P. Killian), rov. 5.11: 

“De verplichting tot premieafdracht van werkgevers die tot aansluiting bij een 
bedrijfstakpensioenfonds verplicht zijn, ontstaat van rechtswege op het moment dat aan 
de voorwaarden voor verplichte deelneming wordt voldaan. Omdat pensioenfondsen op 
de daarmee corresponderende schuld van een werkgever niet eerder aanspraak kunnen 
maken dan vanaf het moment waarop zij met de verplichte deelneming van die werkgever 
bekend zijn, kan het voorkomen dat er - zoals hier - geruime tijd verstrijkt tussen het 
moment waarop aan de voorwaarden voor verplichte deelneming is voldaan en dat 
waarop het pensioenfonds zich bij de werkgever meldt en met terugwerkende kracht 
aanspraak op premieafdracht maakt. Hierin verschilt de onderhavige situatie van die 
waarop in artikel 3:308 BW wordt gedoeld: dáár is de schuldeiser bekend met de 
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wederpartij jegens wie hij de vordering heeft, hier - niet zelden gedurende langere tijd - 
niet. Omdat het aan de werkgever, die binnen de werkingssfeer van een 
verplichtstellingsbesluit valt of daarover in het ongewisse verkeert, is om zich tot het 
bedrijfstakpensioenfonds te wenden, komt het oplopen van de premieschuld in beginsel 
voor rekening en risico van die werkgever. Dan geldt ingevolge artikel 3:306 BW een 
verjaringstermijn van 20 jaar vanaf het moment waarop de vordering tot premieafdracht 
van rechtswege is ontstaan.” 

 
 

 
 


