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hoofdstukhoofdstuk 7 

PensioengeldenPensioengelden en marktrechten 

Hyperbooll  verleidde Peter Drucker er in 1976 toe de VS uit te roepen tot de eerste echte so-
cialistischee economie. Sinds 1950, toen General Motors een ondernemingspensioenfonds op-
zette,, was het aandeel van particuliere pensioenfondsen in de totale kapitaalaanwas van de 
Amerikaansee economie gestaag gestegen. Zo gestaag dat volgens Drucker gesproken kon wor-
denn van 'sluipende socialisering'. In 1976 bezaten particuliere pensioenfondsen circa een derde 
vann het totale uitstaande aandelenkapitaal, evenals een substantieel deel van de uitstaande 
schuldpapieren.. Drucker voorspelde voor het midden van de jaren negentig een aandelenbezit 
vann pensioenfondsen van 70 procent van het totale uitstaande aandelenkapitaal en 40 procent 
vann de uitstaande schuldpapieren. Als socialisme identiek is aan het bezit van de productie-
middelenn door werknemers dan moet de Amerikaanse economie socialistisch worden genoemd, 
zoo concludeerde Drucker (Drucker 1976). 

Druckerss analyse gaat niet alleen gebukt onder een neo-malthusiaans determinisme, ook aan 
hett onderliggende cijfermateriaal schort het nodige. Zo becijferden Rifkin & Barber twee jaar 
laterr dat de werkelijke percentages eerder rond de 20 tot 25 procent van het uitstaande aande-
lenkapitaall  lagen, dan de 35 procent die Drucker noemt (Rifkin & Barber 1978; Henryy 1977). 
Enn ook Druckers extrapolaties zijn incorrect gebleken. In plaats van de voorspelde 70 procent, 
bedroegg het aandeel van pensioenfondsen in de totale kapitaalaanwas in de VS in 1992 32 pro-
centt (Barber & Ghilarducci 1993). Het belangrijkste bezwaar tegen Druckers analyse betreft 
echterr de te gemakkelijke gelijkstelling van bezit en controle (vgl. Minns 1980:10-11; Rifkin & 
Barberr 1978:97, 117). Controle wordt weliswaar gedragen door eigendom maar kent desalniet-
teminn een eigen logica die pas kan worden blootgelegd wanneer het juridische perspectief 
wordtt gecombineerd met een analyse van de sociale relaties die eigendomsrechten in spreek-
rechtenn transformeren (zie Hoofdstuk 2.). De suggestie dat de aanwas van kapitaal door pen-
sioenfondsenn gepaard gaat met een parallelle concentratie van zeggenschap is om twee redenen 
onjuist:: ten eerste omdat bezit en zeggenschap veelal toevallen aan verschillende organisaties, 
enn ten tweede omdat de accumulatie van pensioengelden niets zegt over de mate van interne 
democratischee zeggenschap. 

Dee groei van particuliere pensioenfondsen wordt gestimuleerd door fiscale voordelen. De to-
talee kosten van deze voordelen in termen van gemiste belastinginkomsten worden voor de VS 
geraamdd op 50 miljard dollar per jaar (Barber & Ghilarducci 1993:288). Daar staan eisen te-
genover.. In de VS vallen deze voordelen alleen toe aan fondsen die voldoen aan de eisen van de 
'Employeess Retirement Security Act' (ERISA). De eisen betreffen de professionaliteit van 
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hett beheer, de prudentie van de beleggingen en de mate van concentratie van de investeringen. 
Pensioenfondsenn mogen geen belang nemen in de moederonderneming; mogen geen belang ne-
menn boven de vijf procent van de totale waarde van een onderneming; en mogen niet meer dan 
tienn procent van hun vermogen in één onderneming steken (Drucker 1976:10-11). Deze gebo-
denn en verboden dienen - zoals de naam, 'Employees Retirement Security Act', reeds zegt -
omm de belangen van de contribuant te beschermen. Indirect draagt de wetgever daarmee echter 
bijj  aan de concentratie van zeggenschap in de handen van een selecte groep externe fondsbe-
heerders.. Op een totaal van 6 biljoen dollar aan pensioengelden wordt bijna 1,5 biljoen dollar 
beheerdd door de tien grootste fondsbeheerders (Minns 1996:386; Barber & Ghilarducci 
1993:293-294).. Door te eisen dat professionele fondsmanagers hun beleggingen baseren op de 
prudentiëlee normen van de beleggingsindustrie en door limieten te stellen aan de belangen die 
dezee managers namens pensioenfondsen in individuele beursfondsen mogen nemen, versterkt 
dee wetgever de bestaande kortzichtigheid van marktactoren en draagt hij bij aan de wispeltu-
righeidd van de aandelenmarkt. Vanwege de enorme vermogens die externe fondsmanagers behe-
ren,, hebben hun aan- en verkoopbeslissingen een prij smakend effect. Met name in het geval 
vann fusies, overnames en privatiseringen is dat zichtbaar (Minns 1980; Barber & Ghilarducci 
1993).. Meestal volgen externe beheerders echter de markt. Dat is inherent aan de veelgebruikte 
index-gerelateerdee beleggingstechnieken. Dat de externe beheerder optreedt als actieve bewa-
kerss van de lange termijn-belangen van de contribuanten komt maar zeer zelden voor (Barber 
&&  Ghilarducci 1993:290). 

Voortss biedt de interne inrichting van de zeggenschap van individuele pensioenfondsen in de 
VSS weinig mogelijkheden voor effectieve democratische controle. Net als in Nederland bestaan 
inn de VS twee typen private pensioenfondsen. De eerste is het zogenaamde 'ondernemings-
pensioenfonds'.. Dat is een fonds dat uitsluitend de pensioengelden beheert van de 
werknemerss van één onderneming. Meestal gaat het hier om een initiatief van de werkgever en 
bestaatt er nauwelijks onderscheid tussen het ondernemingsvermogen en het fondsvermogen. 
Dee tweede is het sectorale 'bedrijfspensioenfonds'. Dat is een collectief fonds dat de 
pensioentegoedenn van alle werknemers binnen één sector beheert. Meestal is dit een 
vakbondsinitiatief.'' Pensioenfondsen van het eerste type vallen onder ERISA. Daarmee is 
voorr de Amerikaanse wetgever de kous af. Het staat de werkgever vrij de zetels van de 
bestuursraadd naar eigen goeddunken te bezetten. Voor bedrijfspensioenfondsen gelden wel 
regelss voor de zetelverdeling. Maximaal de helft van de zetels mag worden bezet door 
vakbondsrepresentanten,, waar de meeste fondsen zich ook aan houden. Dit betekent dat 
Amerikaansee werknemers slechts over tien procent van hun pensioentegoeden (indirecte) 
zeggenschapp hebben (Barber & Ghilarducci 1993:292). 

Druckerr komt de verdienste toe de aandacht te hebben gevestigd op de indrukwekkende ka-
pitaalaccumulatiee van pensioenfondsen. Enkele cijfers: in 1993 bedroegen de wereldwijde 
pensioentegoedenn circa 10 biljoen dollar, waarvan ruim 6 biljoen dollar in handen was van 
Amerikaansee pensioenfondsen, 750 miljard dollar in handen van Britse pensioenfondsen en te-
genn de 700 miljard gulden in handen van Nederlandse pensioenfondsen.2 Dit is meer dan de 
marktwaardee van alle fondsen die zijn genoteerd aan de beurzen van Londen, New York en 
Tokyoo tezamen. De aan- en verkopen door Amerikaanse en Britse pensioenfondsen maken 
circaa 30 procent van de totale aandelenhandel in zowel New York als Londen uit en hun tegoe-
denn zijn gelijk aan ongeveer 60 procent van het bnp van zowel VS als VK (Minns 1996:385-
386).. De Nederlandse tegoeden (na de Amerikaanse, Britse, Canadese en Japanse in absolute 
termenn de grootste) zijn sinds 1980 verdubbeld van 80 naar 160 procent van het Nederlandse 
'nettoo nationaal product' (nnp). Deze groei moet vooral worden toegeschreven aan het sterk 
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gestegenn rendement op uitstaande gelden. Alleen al over de jaren 1993-1996 is door Neder-
landsee pensioenfondsen naar schatting een vermogenswinst van 250 miljard gulden geboekt 
(NRC(NRC Handelsblad 13 februari 1997; 19 juni 1999). 

Dee aandacht voor pensioentegoeden is groeiende, niet alleen door de toegenomen omvang er-
van,, maar ook door demografische ontwikkelingen. Met het oog op wereldwijde 'vergrijzing' 
wijstt de Wereldbank in een recent rapport op een lastig dilemma. Enerzijds zijn bestaande 
pensioentegoedenn ontoereikend om de intergenerationele 'schuld' in te lossen. Anderzijds be-
tekentt een substantiële verhoging van de bijdragen om aan deze 'schuld' te voldoen een on-
vermijdelijkee verlaging van het mondiale peil van economische activiteiten. De oplossing voor 
ditt dilemma is volgens de Wereldbank gelegen in een gelaagd model van pensioenvoorzieningen 
bestaandee uit; (i) een universele ouderdomsbijdrage die wordt gefinancierd uit belastingheffing 
enn door de centrale overheid wordt uitgekeerd; (ii) een verplicht spaarpensioen dat ofwel indi-
vidueell  ofwel in de vorm van een bedrij fspensioen wordt opgebouwd en dat onder privaat be-
heerr staat; en (iii ) een vrijwilli g spaarpensioen voor diegenen die zich uitgebreidere financiële 
beschermingg willen en kunnen veroorloven (World Bank 1994:233-254). 

Watt zo'n 'cappuccino-model' voor het Nederlandse nationale basispensioen (de regelingen 
diee onder de Algemene OuderdomsWet (AOW) vallen) betekent, hangt af van de hoogte ervan. 
Eenn forse verlaging van het basispensioen en een navenant grotere rol voor inkomensgerela-
teerdee spaar- en pensioenregelingen heeft verregaande consequenties voor de toch al grote in-
komens-- en vermogensongelijkheden onder 65-plussers. Om deze reden bepleiten De Kam & 
Nypelss een combinatie van maatregelen gericht op respectievelijk de kwaliteit van de pensi-
oenaanspraken,, de omvang van het premiedraagvlak en de hoogte van de pensioenaanspraken. 
Hett loslaten van het zogenaamde welvaartsvaste pensioen valt onder het eerste type maatrege-
len.. Het voorstel om 65-plussers over hun aanvullende inkomsten premieplichtig te maken 
valtt onder het tweede type maatregelen. Verhoging van de uitkeringsgerechtigde leeftijd tot 66 
off  67 jaar, tenslotte, is een maatregel van het derde type. Aangevuld met de inkomsten van een 
zogenaamdd 'bufferfonds' waarin de extra AOW-premies vloeien die door gepensioneerden zelf 
wordenn opgebracht, hopen De Kam & Nypels daarmee het universele basispensioen en de 
daarvoorr benodigde premies ook in de 21ste eeuw op een fatsoenlijk peil te houden. De alter-
natievenn - halvering van de uitkering of verdubbeling van de premie - wijzen zij om respectie-
velijkk morele en prudentiële redenen af (De Kam & Nypels 1995:169-188). 

Ditt aspect van pensioenvoorzieningen is voor mijn onderzoek van minder belang. Om een 
nauwkeurigerr beeld te krijgen van het deel van de pensioenvoorziening dat relevant is voor de 
uitwerkingg van marktrechten geef ik beneden een overzicht van vormen van pensioenvoorzie-
ningg (zie figuur 15.). Daarbij moeten de volgende kanttekeningen worden geplaatst. De belang-
rijkstee onderscheiding is die tussen stelsels die zijn gebaseerd op het zogenaamde 'omslagsys-
teem'' en stelsels die zijn gebaseerd op het 'kapitaaldekkingssysteem'. De eerste betreffen 
vormenn van pensioenvoorziening waarbij actuele premie-inkomsten direct worden 'omgesla-
gen'' in betalingen voor lopende verplichtingen. Er vindt dus geen of nauwelijks kapitaalaccu-
mulatiee plaats. Dat gebeurt wel onder het kapitaaldekkingsstelsel. Bijdragen worden gestort in 
eenn collectief beleggingsfonds dat het vermogen uitzet en beheert met als doel zo hoog moge-
lijkee rendementen om de uitkering van welvaartsvaste (of in ieder geval waardevaste) pensioe-
nenn zo goed mogelijk te kunnen garanderen. Uitkeringen onder het omslagstelsel zijn veelal 
gebaseerdd op sociale grondrechten en onafhankelijk van de bijdrage, terwijl zij onder het kapi-
taaldekkingssysteemm wel vaak zijn gerelateerd aan de hoogte van de contributie. Verder moet 
wordenn onderscheiden tussen zogenaamde 'loonafhankelijke regelingen' en 'beschikbare 
premieregelingen'.. In het eerste geval gaat het om collectief beheerde fondsen waarvan de 
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uitkeringg gerelateerd is aan de contributie. In het tweede geval wordt op individuele rekening 
gespaardd en belegd en worden de opbrengsten na een vastgestelde datum in termijnen uitge-
keerd.. De uitkering weerspiegelt in het geval van 'beschikbare premieregelingen' zeer direct het 
individuelee financieel-economische 'lot'. In het geval van 'loonafhankelijke regelingen' daaren-
tegenn is in ieder geval het beleggersgeluk of de speculantenpech gecollectiviseerd. Daarnaast 
moett worden onderscheiden tussen vrijwillig e en verplichte pensioenopbouw; tussen pensi-
oenstelselss die onder publiek beheer staan en privaat beheerde pensioensystemen; en - zoals 
gezegdd - tussen bedrijfspensioenfondsen en ondernemingspensioenfondsen. 

vrijwillig / / 
verplicht t 

formeel l 

verplicht t beide e beide e 

informeel l 

publiekk bedrijf/ individuele familiale 
ondernemingg besparingen besparingen 

sociaal l 
gesanctioneerd d 

redistributief f j a a ja a nauwelijkss binnen familie 

beschikbare e 
premie/ / 

loonafhankelijk k 

loonafhankelijkk gemengd beschikbare e 
premie e 

n.v.t. . 

omslagstelsel/ / 
kapitaal--

dekkingsstelsel l 

omslagstelsel l gemengd d kapitaal--
dekkingsstelsel l 

gemengd d 

publiek/ / 
privaatt beheer 

publiek k privaat t beide e privaat t 

figuurfiguur 15. I typen pensioenvoorzieningstelsels (World Bank 1994:97). 

Ditt hoofdstuk is gebaseerd op de gedachte dat pensioenopbouw via kapitaaldekking kan 
wordenn begrepen als een variatie op het thema van marktrechten, en is gewijd aan de vraag of 
pensioenopbouww kan bijdragen aan de democratisering van het ondernemingsbestuur. Ik be-
antwoordd deze vraag met behulp van een reconstructie van het falen van de Zweedse 
'werknemersfondsen'' in de jaren tachtig. Cruciaal is daarbij of dit te wijten was aan contin-
gente,, strategische factoren of juist aan belemmeringen die inherent zijn aan pensioenopbouw 
viaa kapitaaldekking. 
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Zweedsee werknemersfondsen 

Achtergronden Achtergronden 
Hett Zweedse Meidner-plan is een van de weinige naoorlogse sociaal-democratische pogingen 
geweestt om werknemers daadwerkelijk zeggenschap te geven over het strategische beleid van 
ondernemingenn via de overdracht van aandelen. De gedachte dat op politieke democratisering 
(inn de vorm van algemeen kiesrecht) en sociale democratisering (in de vorm van universele so-
cialee zekerheidsaanspraken) als laatste stap naar een socialistische economie, een sociaal-de-
mocratischh offensief voor economische democratisering zou moeten volgen, kent een lange 
traditiee in de Zweedse arbeidersbeweging (Sassoon 1996:707; Tilton 1991:39-69). De reden 
waaromm dit idee in de jaren zeventig zijn beslag kreeg in de vorm van een voorstel van de 
Zweedsee vakbondsfederatie 'Landesorganisationen' (LO) voor zogenaamde 'werknemers-
fondsen',, moet worden gezocht in de wijze waarop binnen het Zweedse systeem van arbeids-
verhoudingenn werd gereageerd op de spanning tussen een centraal geleide loonpolitiek 
enerzijdss en sectorale groeiverschillen, die zich in de tweede helft van de jaren vijfti g in toene-
mendee mate manifesteerden, anderzijds. 

Onderr condities van volledige werkgelegenheid en loonsolidariteit veroorzaken prestatiever-
schillenn tussen ondernemingen ofwel superwinsten voor bovengemiddeld presterende onderne-
mingenn en/of 'grijze' loonstijgingen en 'verborgen' inflatie. De voor de hand liggende oplossing 
iss in dat geval om de leidraad van economiebrede loonsolidariteit te laten varen. Daarvoor werd 
bijvoorbeeldd in Nederland gekozen. In Zweden daarentegen achtte men de kosten daarvan te 
hoog,, niet alleen in morele termen, maar ook in prudentieel-strategische termen. Daarmee ver-
liestt de staat immers een belangrijk instrument voor macro-economische sturing dat zich alleen 
inn uitzonderlijke omstandigheden weer laat heroveren. In plaats daarvan koos de Zweedse 
sociaal-democratischee partij - de 'Socialdemokratiska Arbetarpartiet' (SAP) - voor een stra-
tegie,, ontwikkeld door de vakbondseconomen Gösta Rehn en Rudolf Meidner, die was geba-
seerdd op het morele beginsel van 'gelijke betaling voor gelijke arbeid' en die vasthield aan cen-
tralee loononderhandelingen tussen werknemers en werkgevers. De oplossing voor sectorale 
groeiverschillenn bestond er uit de loonruimte te laten bepalen door de gemiddelde produc-
tiviteitsstijging.. Daarmee werden twee vliegen in een klap geslagen: enerzijds een solidaire en 
prudentiëlee loonontwikkeling, en anderzijds afgedwongen economische rationalisering. Onder-
nemingenn met lager dan gemiddelde productiviteitsstijgingen werden 'gestraft' met hogere 
loonkostenn dan hun productiviteitsstijgingen rechtvaardigden, terwijl ondernemingen met bo-
vengemiddeldee productiviteitsstij gingen werden 'beloond' met lagere loonkosten. 

Vann meet af aan was duidelijk dat deze strategie een actief arbeidsmarktbeleid vereiste. Om 
dee reallocatie van kapitaal tussen sectoren mogelijk te maken moest de bijbehorende reallocatie 
vann arbeid zo pijnloos mogelijk verlopen. Vanaf de late jaren vijfti g kreeg dit zijn beslag in de 
vormm van arbeidsbemiddeling, scholingsprogramma's, migratie-subsidies en volkshuisves-
tingsprojecten.. Daarnaast was er het probleem van de bovengemiddelde winsten. Dit was al-
lereerstt een moreel probleem. Waarom productiviteitswinsten meer ten goede laten komen aan 
dee factor kapitaal dan aan de factor arbeid? Maar het was ook een prudentieel probleem. Wat 
belett de werkgever om de extra winsten niet toch als 'grijs' loon onderhands aan werknemers 
uitt te keren? Dit bracht immers niet alleen de doelstelling van een solidaire loonontwikkeling in 
gevaar,, maar ook die van economische rationalisering. Om dat te voorkomen was een instru-
mentt nodig dat consumptieve besteding van winsten kon verijdelen en een productieve kon ga-
randeren.. In het plan van Rehn en Meidner bestond dat instrument uit een hoge vennoot-
schapsbelastingg gecombineerd met speciale investeringsfondsen die deze extra belastinginkom-

187 7 



stenn tegen lage kosten en voorzien van parametrische én institutionele eisen weer zouden 
doorsluizenn naar ondernemingen (Pontusson 1992:57-79; 1994:24-27; Sassoon 1996:203-
206). . 

Vanaff  de tweede helft van de jaren zestig begon deze strategie gebreken te vertonen. Ten eer-
stee bleek de verhouding tussen de aanwas van nieuwe marktbanen in groeisectoren en de afslag 
vann marktbanen in krimpsectoren steeds minder in evenwicht. Door liberalisering van het han-
delsverkeerr nam de competitieve druk op de exportsector toe. 'Oude' en 'nieuwe' industrieën 
reageerdenn met verhoging van de kapitaalintensiteit, versnelde sluiting van inefficiënte bedrij-
ven,, een forse toename in defensieve fusies en groeiende directe buitenlandse investeringen. De 
doelstellingg van volledige werkgelegenheid kwam daardoor onder druk te staan, wat de centrale 
overheidd noopte tot een gestage uitbreiding van de collectieve sector. Op de lange duur loopt 
ditt evenwel ofwel tegen de grenzen van een inflatoire begrotingsbeleid aan ofwel tegen die van 
eenn marktverstorende belastingheffing (Pontusson 1992:105-111). Daarnaast werd ook de 
Zweedsee economie aan het eind van de jaren zestig geconfronteerd met een golf van arbeidson-
rust.. Deze kon worden herleid tot de volgende drie factoren. Ten eerste onvrede met de afge-
dwongenn loonsolidariteit. Ten tweede een groeiend ongenoegen met de vervolmaking van de 
tayloristischee arbeidsorganisatie waarmee de opgeschroefde rationaliserings- en herstructure-
ringsdrukk gepaard ging. En ten derde een geleidelijke verschuiving van industrie naar diensten 
enn binnen de industrie van uitvoeringstaken naar regeltaken. Dat stelde de werknemersorgani-
satiee voor midden- en hoger personeel - 'Tjanstemannens Centralorganisation' (TCO) - in toe-
nemendee mate in staat zich in een strategische positie te manoevreren (Pontusson 1992:165-
167). . 

VanVan winstdeling naar spaarregeling 
Inn antwoord op deze ontwikkelingen zette de socialistische vakbeweging in op een breed de-
mocratiseringsoffensieff  dat de arbeidsonrust moest kanaliseren, de vakbondsorganisatie op het 
niveauu van de werkvloer moest revitaliseren, voortzetting van de greep van de vakbond op de 
loonontwikkelingg via centraal akkoorden moest garanderen en dat tevens als brug met de TCO 
moestt fungeren. Het succes hiervan was groot. In vier jaar tijd (van 1972 tot 1976) wist de 
SAPP een imposante reeks wetten aanvaard te krijgen, waaronder minderheidsvertegenwoordi-
gingg van werknemers in bestuursraden, uitgebreide volmachten voor arbo-controleurs, striktere 
ontslagproceduress en een medezeggenschapswet die de ondernemingsleiding verplichtte te on-
derhandelenn met de vakbond over ieder besluit dat aan de belangen van de werknemerspopula-
tiee raakte (Pontusson 1992:161-185; 1994:27-28). 

Medee ingegeven door dit succes nam het LO-congres van 1976 het plan aan van huiseco-
noomm Rudolf Meidner om ondernemingen te verplichten om op hun winsten aandelen uit te 
schrijvenn en deze over te dragen aan zogenaamde 'werknemersfondsen'. Het onderliggende ka-
pitaall  zou onveranderd bij de onderneming blijven. Alleen de zeggenschap zou in handen van 
vakbondd en werknemers komen. De kern van dit voorstel bestond dus uit de splitsing van con-
trolerechtenn en gebruiksrechten. Het plan was niet nieuw. Eerder en elders waren soortgelijke 
voorstellenn gedaan. Zo loopt er een directe lij n van Naphtali's 'Wirtschaftsdemokratie' 
(Naphtalii  1966[1922]), via Gleitzes 'Sozialfonds' (Gleitze 1969), naar Meidners 'werkne-
mersfonds'' (Tilton 1991:230; De Beus & Koelble 1994:517; Sassoon 1996:708-709; Meidner 
1993:223-224;; Kratke 1997:42). Terzelfdertijd speelden ook de Nederlandse en Deense soci-
aal-democratischee regeringspartijen met 'vermogensaanwasdeling', zoals het hier te lande heet-
tee (zie Dercksen 1985; De Kam & Vermeend 1985). Bovendien hoort het thuis in een familie 
vann voorstellen voor de spreiding en deling van vermogens, waartoe ook aandelenspreidings-
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faciliteitenn behoren. Deze werden door de LO en de SAP afgewezen, hoewel daar in liberale 
kringg brede steun voor bestond (Stephens 1979:190-191; Tilton 1991:232). De reden daarvoor 
wass het té individualistische karakter van deze vorm van vermogensaanwasdeling. Bij aande-
lenspreidingg gaat het om individuele aanspraken op het vermogen van de onderneming. Dit 
staatt niet alleen haaks op de solidaristische premissen van de Zweedse vakbeweging, boven-
dienn biedt aandelenspreiding slechts geringe mogelijkheden voor daadwerkelijke zeggenschap. 

Dee keuze voor collectieve vermogensaanwasdeling via werknemersfondsen werd ingegeven 
doorr een viertal overwegingen. Ten eerste versterkte zij de solidaristische inkomenspolitiek 
doorr excessieve ondernemingswinsten af te romen. Ten tweede corrigeerde zij de toenemende 
bezitsconcentratie.. Ten derde stimuleerde zij productieve investeringen. En ten vierde ver-
groottee zij de werknemersinvloed op het strategische niveau van het ondernemingsbeleid. Vol-
genss het oorspronkelijke plan waren alle ondernemingen boven de 50 of 100 werknemers 
verplichtt nieuwe aandelen uit te schrijven ter hoogte van 20 procent van de bruto-winst. De 
controle-- en inkomensrechten van deze aandelen zouden worden waargenomen door de lokale 
bondenn totdat het werknemersaandeel de 20 procent van het totale aandelenkapitaal zou over-
schrijden.. Vanaf dat moment zouden de rechten worden waargenomen door een speciaal inves-
teringsfondss waarvan de bezetting gezamenlijk zou worden bepaald door nationale vakbonden 
enn andere belangenorganisaties. Binnen 35 jaar, zo raamde Meidner, zou bij een gemiddelde 
jaarlijksee winst van tien procent 49 procent van het totale aandelenkapitaal in handen zijn van 
dee werknemersfondsen (Meidner 1978:59; Pontusson 1992:186-219; 1994:29; Tilton 1991: 
228-235;; Sassoon 1996:706-713). 

Zoverr kwam het niet. In drie rondes werd het oorspronkelijke plan afgezwakt. Ten eerste 
doorr het zwaartepunt te verschuiven van de redistributie van bezit en inkomen naar verhoging 
vann het investeringsquotum. Ten tweede door de doelstelling van zeggenschap en controle te 
combinerenn met pensioenopbouw en marktconforme winstmaximalisatie. Ten derde door 
kapitaalaccumulatiee via winstdeling aan te vullen met kapitaalaccumulatie via loonafdrachten. 
Tenn vierde door de overdracht van nieuwe aandelen te vervangen door winstbelasting en de 
aanschaff  van bestaande aandelen. Ten vijfde door één centraal fonds te vervangen door 24 
decentralee fondsen. Ten zesde door niet lokale bonden het fondsbestuur te laten benoemen, 
maarr iedere contribuant met voldoende arbeidsverleden. Ten zevende door de heffing niet te 
baserenn op de bruto winst, maar op de reële winst (dat wil zeggen: winst na aftrek van rente 
enn inflatie). En tenslotte door de omvangsdrempel te verhogen van 50 of 100 werknemers naar 
5000 werknemers. 

Uiteindelijkk werden in 1983 voor een duur van zeven jaar vijf regionale fondsen opgezet. 
Dezee fondsen waren geschoeid naar de leest van het zogenaamde 'vierde' pensioenfonds dat in 
19733 onder druk van de LO was opgericht en als enige van de vier Zweedse pensioenfondsen 
dee bevoegdheid had om in aandelen te investeren. In concreto betekende dit dat de 'werkne-
mersfondsen'' weliswaar in aandelen mochten beleggen - zowel van genoteerde als van onge-
noteerdee ondernemingen -, maar dat daarop dezelfde restrictieve regels van toepassing waren 
alss voor het 'vierde' pensioenfonds golden (Pontusson 1992:191, 198). Dat wil zeggen: geen 
actievee uitoefening van controlerechten; geen belang van meer dan acht procent van het uit-
staandee aandelenkapitaal; een investeringsbeleid dat voldoet aan de eisen van prudent portfo-
liobeheer,, te weten: voldoende rendement, lange termijn-orièntatie en risicospreiding; en, 
tenslotte,, verplichte jaarlijkse afdrachten ter waarde van drie procent van het beheerde kapitaal 
aann het nationale stelsel van aanvullende pensioenen (Pontusson 1992:196-198, 205, 209-
210). . 
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Zevenn jaar later bedroeg het aandelenbezit van de fondsen zeven procent van de totale 
waardee van de aandelen die zijn genoteerd aan de beurs van Stockholm. In 1992 volgde het de-
finitievefinitieve einde van wat in 1976 was verwelkomd als een radicale stap op weg naar een socia-
listischee economie. Maart 1991 presenteerde de sociaal-democratische regering een voorstel 
omm de institutionele vormgeving van het Zweedse pensioenstelsel aan te passen aan de ge-
groeidee praktijk door de organisatorische en functionele verschillen tussen de werknemers-
fondsenn en de pensioenfondsen uit te wissen en het beheerde kapitaal onder te brengen in vijf 
nieuwe,, uniforme pensioenfondsen. Deze moesten gelijkelijk bijdragen aan de dekking van de 
nationalee pensioenverplichtingen. In de hoop een dreigende verkiezingsnederlaag met een po-
lariserendee strategie te voorkomen voegde de SAP daaraan toe dat slechts 40 procent van het 
kapitaall  in obligaties hoefde te worden geïnvesteerd, waardoor 260 miljard Zweedse kroon -
bijnaa de helft van de totale waarde van de in Stockholm genoteerde ondernemingen - vrij inves-
teerbaarr vermogen overbleef (Pontusson 1992:200). De strategie faalde, de SAP boekte haar 
slechtstee verkiezingsresultaat in 44 jaar, en het centrum-rechtse kabinet-Bildt voerde de insti-
tutionelee reorganisatie van het pensioenstelsel eenjaar later in grote lijnen uit maar verscherpte 
dee 'restrictie'; de nieuwe pensioenfondsen moesten ten minste 60 procent van hun tegoeden 
'veilig'' beleggen (Davis 1995:98). Waarmee het idee om pensioengelden in te zetten als markt-
rechtenn definitief ten grave werd gedragen. 

VerklaringenVerklaringen voor een mislukt experiment 
Hett falen van de Zweedse werknemersfondsen is herleidbaar tot een scala aan (contingente) 
factoren.. Zo wordt in de literatuur de geringe publieke steun voor de maatregelen als verkla-
rendee factor genoemd, maar ook de geringe mate van controle van de socialistische beweging 
overr de landelijke pers; de complexiteit en geringe transparantie van de institutionele vormge-
vingg van de fondsen; de onenigheid tussen LO en SAP over vorm en inhoud van het plan, 
alsmedee over de te volgen strategie; en, tenslotte, het onvermogen van de architecten van het 
plann om de fondsen zo in te richten dat er een groot aantal electorale belangen mee waren ge-
moeidd en er dus brede belangencoalities konden worden gesmeed (Stephens 1979:191; Tilton 
1991:232-233;; Korpi 1983:234-235; Meidner 1993; Pontusson 1992; 1994; 1997; Sassoon 
1996:485ff.,, 71 Iff.; Ryner 1999). 

InIn mijn optiek is het echter evenzeer te wijten aan factoren die inherent zijn aan de poging 
omm collectieve spaargelden te transformeren in marktrechten. Om die structurele factoren te 
achterhalenn moeten in ieder geval de volgende aspecten worden onderscheiden. Ten eerste de 
matee waarin de zeggenschapsstructuur van de pensioenfondsen democratische controle toe-
staat.. Het gaat hier om de mate waarin vertegenwoordigers van werknemersbelangen zeggen-
schapp hebben over het investeringsbeleid van de fondsen. Ten tweede de mate waarin de fond-
senn de controlemogelijkheden die hen ter beschikking staan daadwerkelijk hebben gebruikt. Het 
gaatt dan om: (i) stemuitoefening via de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering; (ii) vertegen-
woordigingg in de toezichthoudende raad; en (iii ) vormen van informele consultatie. Of deze 
wegenn kunnen worden bewandeld hangt in belangrijke mate af van de concentratie van de be-
leggingsportefeuilless van de fondsen. Hebben de fondsen geprobeerd om gezamenlijk substan-
tiëlee minderheidsbelangen op te bouwen? Daarnaast is ook de spreiding van het aandelenbezit 
vann belang. Deze spreiding bepaalt hoe groot het minderheidsbelang moet zijn om substantieel 
tee kunnen heten. Naarmate de beleggingsportefeuille een grotere concentratie kent en het bezit 
meerr is gespreid, neemt het 'politieke' gewicht van het minderheidsbelang toe en stijgt de kans 
opp effectieve controle. 
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Omdatt geen informatie beschikbaar-is over de mate waarin de werknemersfondsen gebruik 
hebbenn gemaakt van de mogelijkheid van informele consultatie beperk ik mij hier tot de vol-
gendee vier indicaties van 'gepolitiseerd' beleggen. Ten eerste de omvang van het aandelenbezit 
vann de fondsen in verhouding tot het uitstaande aandelenkapitaal. Ten tweede de mate van 
concentratiee van dit pakket in verhouding tot de eigendomsspreiding. Ten derde de officiële in-
vestehngsdoelstellingenn in relatie tot de investerings/v-aJfctf/Tt. En ten vierde de mate waarin de 
fondsenn de beleggingsvrijheid die de wettelijke beperkingen hen liet daadwerkelijk hebben be-
nut. . 

Aann deze evaluatie ligt de stelling ten grondslag dat formeel eigendom een noodzakelijke 
voorwaardee is voor informele zeggenschap. Dat is in zoverre een onproblematische stelling 
omdatt formeel eigendom informele zeggenschap nimmer kan garanderen. Formeel eigendom is 
geenn voldoende voorwaarde. Zeker in het geval van de prille en controversiële werknemers-
fondsenn niet. Informele zeggenschap is een effect van sociale structurering binnen bepaalde 
professionelee en klassebepaalde strata, waar de lokale vakbondsfunctionarissen die de be-
stuursradenn van de werknemersfondsen domineerden zeer waarschijnlijk niet toe behoorden. 
Omm deze reden is het weinig bezwaarlijk dat de beoordeling beperkt blijf t tot een analyse van 
dee formele eigendomsstructuur. 

Tenn aanzien van de eerste van de bovengenoemde aspecten het volgende. De uitoefening van 
effectievee zeggenschap door of namens werknemers en andere belangengroepen staat of valt 
mett de mate waarin de zeggenschapsstructuur van de fondsen zelf voorziet in de mogelijkheid 
vann controle door vakbondsvertegenwoordigers en andere belanghebbenden. Democratische 
controlee door pensioenfondsen vooronderstelt democratische pensioenfondsen. De medezeg-
genschapsstructuurr van de Zweedse fondsen voorziet consequent in tripartiete, paritaire, dan 
well  meerderheidsrepresentatie voor werknemersorganisaties.3 Deze op papier substantiële in-
brengg heeft echter nauwelijks effect gehad op de beleggingsportefeuille. Evenmin mondde het 
uitt in 'politiekere' beleggingen dan het conventionele portfoliobeheer van private investeerders 
enn verzekeraars, noch in termen van doelstellingen, noch in termen van de investeringsprafoi/'&. 
Dee fondsen hebben zich primair als vermogensbeheerder opgesteld, nimmer als belangenbe-
hartiger.hartiger. Bemoeienis met de dagelijkse leiding zoveel mogelijk mijdend, volgden de besturen 
vann de fondsen bij investeringsbeslissingen drie vuistregels: zo groot mogelijke risicospreiding, 
zoo veel mogelijk lange termijn-betrokkenheid, en een zo groot mogelijke vertegenwoordiging 
vann het beursgenoteerde grootbedrijf uit de exportsector in de beleggingsportefeuille. Binnen 
dezee parameters moest vervolgens maximaal rendement worden behaald. Daarmee week het 
investeringsbeleidd van de werknemersfondsen niet af van dat van private beleggingsfondsen. 

Dee omvang van het gezamenlijke vermogen van de fondsen is nooit hoger geweest dan tien 
procentt van de totale waarde van de Zweedse aandelenbeurs. Ofschoon de wetgever uitdruk-
kelijkk had gesteld dat de werknemersfondsen zich de verantwoordelijkheden van de mede-eige-
naarr waardig moesten betonen, had hij tegelijk het maximale percentage dat de fondsen van het 
totalee uitstaande aandelenkapitaal van één onderneming mochten bezitten beperkt tot acht. In 
theoriee konden de werknemersfondsen en het 'vierde' pensioenfonds dat als enige een wette-
lij kk maximumbelang van tien procent mocht nemen gezamenlijk derhalve maximaal de helft van 
allee aandelen van elk willekeurig beursfonds aanschaffen.4 In de praktijk vereiste dat echter een 
matee van onderlinge coöperatie en afstemming waar de fondsen of niet over beschikten of niet 
toee bereid waren; in ieder geval hebben zij die nimmer vertoond. Het gezamenlijke portfolio 
vann de fondsen telde slechts zeven genoteerde ondernemingen waarvan het stemaandeel groter 
wass dan acht procent. Bij voldoende spreiding van de aandelen van de betreffende onderne-
mingg kan zelfs het bezit van twee tot vier procent van de stemhoudende aandelen voldoende 
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zijnn om zeggenschap uit te oefenen. In Zweden is de kans daarop echter klein. De meeste 
Zweedsee ondernemingen kennen ten minste één grotee particuliere 'eigenaar' waarvan het aan-
delenbezitt dat van de gecombineerde fondsen in de meeste gevallen met ten minste een derde 
overschreedd (Scott 1997:152). Dit verhoogt de zeggenschapsdrempel aanzienlijk waardoor het 
praktischee nut van aandelenbezit voorde georganiseerde werknemers beperkt bleef tot infor-
matieverwervingg via de aandeelhoudersvergadering en het opdoen van ervaring met beleggings-
strategieënn en de omgang met de nationale financiële en economische elite. Vergeleken met de 
informatie-,, advies- en instemmingsrechten van de medezeggenschapswetgeving van 1976 is 
datdat een teleurstellende winst (Pontusson 1992:212). 

Dezee lage score heeft echter niet alleen te maken met restrictieve regelgeving. Het ontbreken 
vann onderlinge afstemming evenals de kloof tussen het daadwerkelijke aandelenbezit en het 
toegestanee maximum wijzen er op dat de fondsen niet het maximale hebben gehaald uit de be-
schikbaree mogelijkheden (Pontusson 1992:206). De verklaring hiervoor schuilt deels in de 
doelstellingenn die de fondsen opgelegd hadden gekregen. Naast bijdragen aan economische her-
structureringg en modernisering werd van de fondsen een voldoende rendement verwacht. De 
wetgeverr specificeerde echter alleen de rendementseis (Pontusson 1992:205). De sociale en 
ecologischee dimensies van investeringsbeslissingen werden uitsluitend onder de noemer van ef-
fectenn op de langere termijn gethematiseerd. Door zich niet uit te laten over de lastige kwesties 
vann kwantificering, operationalisering en verslaglegging van sociale en ecologische eisen bood 
dee wetgever de fondsen onvoldoende juridische tegenmacht tegen de dominante principes en 
techniekenn van professioneel portfoliobeheer.5 

Ookk de verplichte bijdrage van de fondsen aan het nationale systeem van aanvullende pensi-
oenenn moet als verklaring worden genoemd. Zoals gezegd waren de werknemersfondsen ver-
plichtt om jaarlijks drie procent van hun vermogen af te dragen aan het nationale systeem van 
pensioenvoorziening.. In combinatie met de gewijzigde financieringsformule van de werkne-
mersfondsenn - van unilaterale 'vermogensaanwasdeling' naar gezamenlijke werkgevers- en 
werknemersbijdragenn - kwam dit neer op de omzetting van investeringsfondsen die door de 
vakbondenn werden bestuurd in professioneel geleide pensioenfondsen. Het conformistische ef-
fectt hiervan werd versterkt door het streven naar publieke acceptatie van de zijde van de 
werknemersfondsen,, de veel grotere publieke zichtbaarheid van aandelenmarkten en van koers-
stijgingenn als indicator van de economische prestaties van ondernemingen vanaf de vroege jaren 
tachtig,, alsmede door de concurrentie tussen de fondsen als gevolg van onderlinge prestatie-
vergelijkingenn door overheidscontroleurs en de nationale pers (Pontusson 1992:207-208). 

Structurelee problemen 

Dee Zweedse ervaring leert dat de logica van het kapitaaldekkingsstelsel kennelijk van dien aard 
iss dat de prudentiële balans tussen maximalisatie van rendement en minimalisatie van risico die 
hett belang van 'contribuanten' dient naadloos samenvalt met de hegemoniale belangen van con-
trolerendee 'eigenaars'. Percentuele limieten op de verwerving van aandelen dienen op drie ma-
nierenn de belangen van contribuanten. Ten eerste door het lot van fonds en deelnemende on-
dernemingten)) te scheiden. Ten tweede door risicospreiding af te dwingen. En ten derde door 
tee voorkomen dat het fonds verstrikt raakt in zijn beleggingen door deze niet te kunnen afsto-
tenn zonder de prijs ervan (negatief) te beïnvloeden. Tegelijkertijd staan deze limieten de op-
bouww van substantiële minderheidsbelangen in de weg en blokkeren zij democratische zeggen-
schap.. Bovendien versterken zij concentratie- en centralisatietendensen. Minns heeft berekend 
datdat met de groei van pensioenfondsen ook de voorkeur voor deelnames in de grotere beursge-
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noteerdee onderneming toeneemt, evenals voor sectoren met een hoge mate van concentratie. 
Hoee groter het fonds, hoe vaker het maximale belang in een onderneming (vijf procent onder 
ERISA)) eerder zal zijn bereikt dan het maximale percentage aan vermogen dat het fonds in een 
ondernemingg mag beleggen (tien procent onder ERISA). Hoe groter de kapitaalsbasis van het 
beleggingsobject,, hoe meer de maximumbedragen van beide investeringsrestricties elkaar zullen 
naderen.. Tezamen veroorzaken deze restricties bij de beheerder een rationele voorkeur voor 
beleggingenn in de allergrootste beursfondsen. 

Ditt wordt versterkt door de behoefte aan liquiditeit van pensioenfondsen. Omdat 
('volwassen')) pensioenfondsen continu omvangrijke overdrachten aan hun cliënten moeten 
verrichten,, bestaat een grote behoefte aan kasgeld. Op haar beurt plaatst dit een premie op be-
leggingenn in beursfondsen waarvoor een liquide markt bestaat en waarvan de dagelijkse han-
delsomvangg groot genoeg is om eventuele verkopen niet van invloed te laten zijn op de koers 
(Minnss 1980: 58). Daar komt het kostenaspect dan nog eens bij. Naarmate het aantal onder-
nemingenn in portefeuille groter is, stijgt om die reden ook de druk om te beleggen in de aller-
grootstee ondernemingen. Extern beheer is vooral voor kleinere fondsen kostenefficiënt. Tegen-
overr een commissie ter hoogte van tussen de 0,25 procent en 0,4 procent van het vermogen 
(diee afneemt naarmate het vermogen stijgt) en beurskosten per transactie in geval van extern 
beheer,, staan personele kosten, wervingskosten, informatiekosten en transactiekosten in geval 
vann intern beheer die gezamenlijk een veelvoud van de gevraagde commissie kunnen bedragen. 
Vanaff  een zekere omvang treden echter schaalvoordelen op die het kostenverschil doen verva-
genn en de meeste fondsen, op grond van de grotere zelfstandigheid die dat biedt, doen besluiten 
tenn minste deels tot intern beheer over te gaan. De kosten van conventioneel portfoliobeheer 
bedragenn in dat geval rond de 0,1 procent van het vermogen (dat is: minus transactiekosten). 
Voorr een fonds van de omvang van ABP betekent dat een vaste jaarlijkse kostenpost van circa 
6600 duizend gulden. Daar komen omvangrijke transactiekosten voor pensioenfondsen 
bovenopp doordat de toegang tot de aandelenmarkt beperkt is tot leden (in ieder geval in het 
VK,, de VS en Nederland) (Minns 1980:23, 32-33). Daar tegenover staan financiële voordelen 
voorr de fondsbeheerder als gevolg van synergie tussen de verschillende activiteiten. Minns 
meldtt bijvoorbeeld dat de financiële sector is oververtegenwoordigd in de portefeuilles van 
Britsee institutionele beleggers (en dat de kapitaalgoederensector is ondervertegenwoordigd). 
Datt is niet alleen omdat zich daar de sterkste concentratietendensen hebben voorgedaan (en 
nogg voordoen), maar ook omdat institutionele beleggers de pensioengelden die zij beheren 
gebruikenn om zich invloed te verschaffen over andere financiële dienstverleners teneinde 
commissiegeldenn dubbel te kunnen opstrijken en van gemakkelijke afzet van aandelenemissies 
tee zijn verzekerd (Minns 1980:103-125). 

Wordtt van conventioneel beheer afgeweken - bijvoorbeeld om ook het midden- en kleinbe-
drijff  te bedienen, risicokapitaal te verstrekken of om duurzame productie te financieren - dan 
betekentt dat een onmiddellijke en exponentiële stijging van de kosten per belegging. Ten eerste 
omdatt de omvang van deze investeringen over het algemeen klein tot microscopisch is. Ten 
tweedee omdat risico- en rendementsbepaling niet langer op grond van conventionele financiële 
indicatorenn kan geschieden, maar kennis van economische indicatoren vereist. De beleggingsin-
dustriee heeft de blik op economische organisaties in toenemende mate versmald tot de finan-
ciëleciële dimensie van de onderneming en besteedt nauwelijk tijd en geld aan onderzoek naar de 
economischeeconomische dimensie van de onderneming. Voor die kennis zullen dus andere kanalen en an-
deree bronnen moeten worden aangeboord. En ten derde omdat het fonds actief zal moeten 
wervenn onder (potentiële) 'starters' en 'doorgroeiers' om zijn kapitaal rendabel te kunnen uit-
zetten.. Dat vereist niet alleen een sterk geïndividualiseerde en daarmee kostbare beoordeling, 

193 3 



maarr ook een sterk gedecentraliseerd bemiddelingsnetwerk. Als niet reeds bestaande 
netwerkenn kunnen worden gebruikt die uit hoofde van aanpalende functies zijn opgezet, moet 
eigenhandigg zo'n netwerk worden opgezet. Het spreekt vanzelf dat ook dat een langdurige en 
kostbaree operatie is (Minns 1980:78-125). 

Slot t 

Pensioengeldenn lenen zich daarom niet voor de democratisering van het kapitaalsperspectief 
omdatt hun verzekeringsfunctie nu eenmaal risicospreiding, rendementsmaximalisatie en een 
hogee mate van liquiditeit met zich brengt. Om die reden valt het te begrijpen dat pensioenfond-
senn tegen de commerciële beleggingsindustrie aanleunen. Het opzetten van een eigen bemidde-
lingsnetwerkk en het formuleren van eigen beoordelingscriteria is te kostbaar, te tijdrovend en te 
gecompliceerd.. Bovendien stelt de fiscale en juridische status van pensioenfondsen hen onvol-
doendee in staat om deze traditionele bancaire functies over te nemen. Pensioenfondsen zijn 
derhalvee niet de meest geëigende instrumenten voor bijdragen aan investeringsplanning, eco-
nomischee herstructurering, werkloosheidsbestrijding en de stimulering van duurzame produc-
tiesystemen.. Dat wil zeggen, mits het zeker is dat investeringen in dergelijke projecten bedui-
dendd meer risico met zich meebrengen en beduidend slechter renderen dan conventionele be-
leggingen. . 

Cruciaall  zijn hier vier vragen: wat is rendement, wat is risico, wat verstaan we onder 
'beduidendd meer', en wie bepaalt hoe risico, rendement en morele, sociale en ecologische eisen 
tegenn elkaar worden afgewogen. Deze vragen verwijzen naar de kwesties van verslaglegging, 
boekhoudkundigee praktijken, meetconventies en technieken van portfoliobeheer. Hoewel ten 
delee het onbedoelde effect van historische - pad afhankelijke - processen, biedt de nauwe ver-
wevenheidd van staatsvorming en statistische en boekhoudkundige conventies ten minste mo-
gelijkhedenn voor afgedwongen verandering (vgl. Alonso & Starr 1987; Donzelot 1979; Porter 
1995;1995; Scott 1998). Door bestaande regelgeving anders toe te passen of nieuwe regelgeving te 
introducerenn kan de overheid het gewicht van conventionele technieken van portfoliobeheer 
verminderenn ten gunste van 'socialere' beleggingscriteria. 

Ookk kan worden gekozen voor een meer voluntaristische benadering. Als werknemersrepre-
sentantt zouden ondernemingsraden bijvoorbeeld een voorkeur kunnen uitspreken voor een or-
deningg van waarden die vervolgens door de directie van het pensioenfonds, in overleg met de 
raadd van toezicht en de adviserende deelnemersraad,6 nader wordt uitgewerkt en ter goedkeu-
ringg aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd. Voor dit laatste pleit niet alleen de democrati-
schee legitimiteit van ondernemingsraden, maar ook het feit dat zeggenschap over de nadere in-
vullingg van pensioenregelingen door de wetgever uitdrukkelijk als een taak van de onderne-
mingsraadd wordt gezien. Voor alle voornemens die de gezamenlijke pensioengelden betreffen 
moett de werkgever instemming van de ondernemingsraad vragen, zo stelt de WOR. Dit weer-
spiegeltt het feit dat pensioenafspraken loonafspraken zijn en dus in het arbeidsvoorwaarden-
overlegg thuishoren. Daaruit volgt dat werkenden meer invloed zouden moeten hebben op de 
compositiee van de beleggingsportefeuille en de principes en waarden die daarbij worden gehan-
teerd. . 

Dee bestaande verdeling van bevoegdheden en verantwoordelijkheden staat 'pluralisering' van 
hett investeringsbeleid van pensioenfondsen in de weg. Door dat beleid in handen te leggen van 
professionelee fondsmanagers en deze managers vervolgens af te rekenen op eendimensionale 
rendementscriteriaa krijgen financiële waarden de overhand boven andere. Dat is inherent aan de 
opdrachtt die de beheerders meekrijgen - professioneel fondsmanagement volgens de pruden-
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tièlee regels van het vak - en de technieken die zij daarbij hanteren. Deze technieken zijn geba-
seerdd op de zogenaamde 'theorie van de efficiënte markt' die stelt dat interventie van buitenaf 
inn de allocatie van kapitaal ofwel futiel is (omdat renderende investeringsprojecten toch wel fi-
nancieringg vinden) ofwel pervers (omdat financiering van niet-renderende projecten ten koste 
gaatt van die van renderende projecten, onder het motto: 'je kunt een gulden maar een keer uit-
geven').. Als gevolg daarvan versmallen professionele fondsbeheerders het belang van de con-
tribuantt stilzwijgend tot dat van de rentenier en stellen zij dat belang vervolgens gelijk aan ren-
dementsmaximalisatiee door marktvolgend investeringsgedrag (zie, kritisch, Barber & Ghilar-
duccii  1993:303-304; Dyckman 1986). 

Err zijn drie redenen om deze gelijkstellingen te verwerpen en conventionele technieken van 
fondsbeheerr te verruilen voor een complexer model van portfoliomanagement. Ten eerste wij-
zenn empirische fenomenen als plotselinge koersfluctuaties en massahysterie op een kloof tus-
senn marktmodel en marktwerAe/z)'#jeztf (Kindleberger 1978), en op de sociale structurering van 
transactiepatronenn (Abolafia 1997; Baker 1984). Ten tweede het argument van marktimper-
fectiess - interventie is alleen dan futiel en/of pervers wanneer alle externe effecten in de aande-
lenkoerss zijn verwerkt. Door onvolledige informatie, opportunisme en onzekerheid is dat on-
derr reële condities (anders dan onder ideale) nimmer het geval. En ten derde vervullen indivi-
duenn in complexe samenlevingen verschillende rollen - consument, producent, burger, gezins-
lid,, et cetera - waaruit verschillende belangen voortvloeien, die nu eenmaal kunnen botsen. De 
pluralee belangen van individuen worden wel zeer onvolkomen behartigd wanneer zij worden 
gelijkgesteldd aan het eendimensionale belang van de fictieve rentenier. De omzetting van con-
ventionelee technieken van fondsbeheer in technieken die de plurale belangen van individuen 
wéll  kunnen behartigen, vereist wijzigingen in zowel de regelgeving van de overheid, professio-
nelee standaards, boekhoudconventies, in statistische technieken en verslagleggingseisen ('green 
audits',, 'groene' jaarverslagen) (vgl. Nederlands Normalisatie-instituut 1996; Cahill et al 1989; 
Blackburnn 1999:47-48) als in systemen van informatieverwerving en -verwerking. Het is dui-
delijkk dat de technische problemen hier eerst beginnen (Miller 1991; 1996; Miller & O'Leary 
1993;; 1994; Barber & Ghilarducci 1993:305-312). 

Belangrijkerr is het punt dat ook onder een moreel, sociaal en ecologisch geherformuleerd 
rendements-- en risicobegrip de primaire taak van een pensioenfonds solide beheer van uitge-
steldd loon zal zijn. Op zijn hoogst zal zo'n herdefinitie dus kunnen betekenen dat het risico-
mijdendee en rendementsmaximaliserende investeringsbeleid van pensioenfondsen niet langer de 
kortzichtige,, speculatieve tendensen versterkt zoals momenteel gebeurt. Ook dan echter kan 
niett worden verwacht dat pensioenfondsen hun beschikkingsbevoegdheden actief zullen aan-
wendenn om morele, sociale en ecologische doeleinden te realiseren als het rendement daarop 
niett ten minste voldoende is om aan lopende en toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen. 
Daarvoorr ontbreekt het pensioenfondsen niet alleen aan de benodigde expertise, informatie en 
menskracht,, daar ligt ook hun primaire taak niet, zo leert de Zweedse (én Nederlandse) combi-
natiee van paritaire (of tripartiete) medezeggenschap van de georganiseerde werknemers met 
conventioneell  fondsbeheer. Ook vakbondsfunctionarissen veranderen in rendementsmaximali-
seerderss zodra zij eenmaal op de stoel van de belegger hebben plaatsgenomen (NRC Handels-
bladblad2525 februari 1998). 
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Voetnoten: : 

11 In Nederland bestaat sinds 1949 de mogelijkheid om op grond van een voldoende representa-
tieff  verzoek van de werkgevers binnen een bedrijfstak bedrijfstakgewijze deelname bij wet af te 
dwingen.. Het initiatief daartoe ligt bij de sociale partners. Ongeveer tweederde van alle werk-
nemerss in de particuliere sector - ruim 2,5 miljoen werknemers - is op deze wijze verzekerd. 
Dee Wet Verplichte Deelneming Bedrijfspensioenfondsen had in 1949 tot doel om het concur-
rentievoordeell  van ondernemingen zonder pensioenregelingen weg te nemen. Momenteel 
wordtt zij meer en meer als gedwongen winkelnering ervaren en klinkt luid de roep om markt-
werking.. Het onderscheid tussen ondernemingsfondsen en bedrijfspensioenfondsen heeft in 
Nederlandd zijn institutionele weerslag gekregen in afzonderlijke belangenbehartigers, respec-
tievelijkk de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen en de Vereniging van Bedrijfspen-
sioenfondsen. . 

22 Waar nog eens rond de 400 miljard gulden aan lijfrentepolissen die worden beheerd door ver-
zekeringsmaatschappijenn aan moeten worden toegevoegd. 

33 In Nederland hebben werknemers en werkgevers gelijkelijk zitting in de bestuursraden van de 
pensioenfondsen. . 

44 In 1988 volgde een 'vijfde' pensioenfonds waarvoor dezelfde eisen en richtlijnen golden als 
voorr het 'vierde' pensioenfonds. Bij die gelegenheid werden de maxima van de 'werkne-
mersfondsen'' ten aanzien van deelnames in een onderneming verlaagd naar zes procent om 
hett gezamenlijke maximum (50 procent) gelijk te houden. 

55 Zie Barber & Ghilarducci (1993:293-296), Harmes (1998) en Blackburn (1999:10-12) voor 
(kritische)) analyses van de effecten van de geavanceerde, professionele portfolio beheersin-
dustriee die is ontstaan rond de vele private en publieke pensioenfondsen en andere institutio-
nelee beleggers. 

66 In de Pensioen en Spaarfondsen Wet is sinds 1990 de bepaling opgenomen dat gepensioneer-
denn het recht hebben om via zogenaamde deelnemersraden het pensioenbestuur (ongevraagd) 
vann advies te voorzien. Door gebrek aan middelen en scholingsfaciliteiten, door het ontbreken 
vann beroepsmogelijkheden en het recht om zelf vertegenwoordigers te benoemen, en door de 
instellingg van een deelnemersraad afhankelijk te maken van een verzoek daartoe door ten 
minstee vijf procent van de gepensioneerden, is hun aantal gering en hun invloed verwaarloos-
baar.. In oktober 1997 heeft de Stichting van de Arbeid met enkele ouderenorganisaties een 
convenantt gesloten waarin de sociale partners beloven zich in te zetten voor versterking en 
homogeniseringg van de positie van gepensioneerden binnen de zeggenschapsstructuur van de 
bedrijfs-- en ondernemingspensioenfondsen (NRC Handelsblad 22 oktober 1997). 
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