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Weg met het paternalisme

Arnoud Boot
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De kern van het pension fund governance pro-
bleem kan worden samengevat met de steekwoor-
den: maatschappelijke legitimatie, transparantie
en verantwoording afleggen. De sector is integer,
maar onderkent niet dat de paternalistische in-
steek – die de sector kenmerkt – in het moderne
tijdsbeeld steeds meer tegen haar wordt gebruikt.
Als zij hier niets aan verandert, zal de sector de
hele tijd in het defensief worden gedreven, en de
grip op haar eigen toekomst verliezen. Dit laatste
blijkt onder andere al uit de discussies in media
waar de pensioensector, in plaats van eigen plan-
nen te presenteren, steeds in de verdediging zit.
Hier moet zo snel mogelijk iets aan gebeuren. De
enige partijen in de hoek van de pensioensector
die de discussie wel aangaan zijn de levensverze-
keraars, maar willen de pensioenfondsen zich
door de verzekeraars laten representeren? Dit kan
en mag niet. Hoe legitiem en constructief de ver-
zekeraars zich ook opstellen in de huidige dis-
cussies – zie bijvoorbeeld de verschillende con-
structieve opinies van de bestuursvoorzitter
Laman Trip van ING-Nederland – de pensioen-
fondsen zelf hebben een eigen verantwoordelijk-
heid. Ze moeten het heft in eigen handen nemen,
en het initiatief naar zich toetrekken.
De pensioenfondsen vervullen een belangrijke
maatschappelijke rol, maar zijn door een over-
vloedige fixatie op zichzelf (navelstaren) het
draagvlak naar de maatschappij en naar hun key
stakeholders aan het verliezen. Dit klinkt mis-
schien hard en kort door de bocht, maar is in es-
sentie wat er gaande is. De maatschappelijke legi-
timatie moet worden hersteld, en de primaire in-
strumenten hiertoe zijn transparantie en verant-
woording afleggen. Dit klinkt abstract, maar het is
niet veel meer dan het overboord gooien van het
paternalisme. Hiertoe moeten de volgende vragen
worden gesteld: Voor wie zijn we er? Wie zijn onze
klanten? En hoe zorgen we voor een directe be-
trokkenheid van deze partijen? Een dergelijke be-

trokkenheid vereist transparantie, een duidelijke
scheiding van verantwoordelijkheden en een ge-
formaliseerde invloed van de betrokken partijen.
Transparantie en de hiermee samenhangende
scheiding van verantwoordelijkheden zijn een
eerste stap. Wie is verantwoordelijk voor wat, wie
houdt toezicht, aan wie wordt door eenieder ver-
antwoording afgelegd, en waarover wordt verant-
woording afgelegd? Een raad van commissarissen
als het hoogste toezichthoudende orgaan lijkt me
prachtig. Maar doe het dan wel goed; laat alle
pensioengerechtigden stemmen op kandidaten
voor deze raad van commissarissen. Het ‘trustee-
model’ van het Amerikaanse pensioenfonds
TIAA-CREF kan hiertoe als voorbeeld dienen. En
dit is de belangrijke tweede stap: echte betrok-
kenheid op basis van stemrecht. Het mooie is dat
dan ook meteen goed moet worden gecommuni-
ceerd naar de pensioengerechtigden, anders kun-
nen ze niet geïnformeerd stemmen.
Voor de pensioensector klinkt dit als een revolu-
tie. Maar het is zo logisch en zozeer in haar eigen
belang. Maar inderdaad is het ook een machts-
vraagstuk. Meer macht voor de een is nu eenmaal
minder macht voor de ander. Dus gedacht vanuit
de dimensie van pure eigen belangen zijn er win-
naars en verliezers, maar voor de sector als geheel
is het alleen maar positief.
Is dit het enige? Zijn er geen andere potentiële
pension fund governance problemen? Natuurlijk
wel. Zoals overal is er een verdere professionali-
sering en kwaliteitsslag nodig. De pensioenfond-
sen zijn hier verre van uniek in. Maar de sector
heeft wel degelijk een goede reputatie, hoe para-
doxaal dat ook mag klinken in de oren met name
degenen die bovenstaande opmerkingen als ui-
terst kritisch ervaren. De integriteit van de pen-
sioenfondsen staat namelijk buiten kijf. En daar
kunnen een boel andere sectoren nog een voor-
beeld aan nemen.


