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Auteur 
Mr. R.M. Beltzer 

 
Zeggenschap van gepensioneerden 

 
 

“De pensioen- en spaarfondsenwet schrijft evenwichtige behartiging van de belangen van 
alle betrokkenen voor. Dan is het al bijzonder dat je het nodig vindt dat gepensioneerden een 
aparte rol in die structuur moeten hebben. Ik kan me wel voorstellen dat het naar meer 
smaakt, als je eenmaal in een adviesrol zit, dat je dan ook echt wilt meebeslissen, aan tafel 
zitten. Dat proces is bijna niet tegen te houden. Met de vergrijzing neemt het aantal 
gepensioneerden toe en je komt er niet onderuit hen op een of andere manier bij het wel en 
wee van het pensioenfonds te betrekken, maar dat moet dan wel binnen de context van elk 
pensioenfonds.” 
 
H. Thoman, voorzitter van de Stichting voor Ondernemingspensioenfondsen, NRC 17 
februari 2001, p. 18. 

 
 
1. Inleiding1

 
Medezeggenschap bij pensioenfondsen staat al een aantal jaren in de belangstelling. Daarbij 
krijgt vooral de positie van gewezen deelnemers2 en dan in het bijzonder die van 
gepensioneerden de aandacht. Dat laatste is niet toevallig. Ten eerste zorgt de 
vergrijzingsgolf ervoor dat er meer gepensioneerden komen; hun stem wordt daardoor 
luider en belangrijker. Ten tweede zijn de gepensioneerden van nu niet meer de 
gepensioneerden van vroeger; zij zijn mondige, geïnformeerde burgers. Ten derde is het 
terrein van de pensioenen van oudsher het domein van de sociale partners geweest. Dit heeft 
- bedoeld of onbedoeld - tot gevolg gehad dat gepensioneerden zich onvoldoende 
vertegenwoordigd voelen bij de besluitvorming omtrent de vormgeving van – tevens hún - 
pensioenen. De belangen van werkgevers, werknemer en gepensioneerden lopen nu eenmaal 
niet per definitie gelijk. Ten slotte maakt het aanvullend pensioen een steeds groter deel uit 
van het inkomen van gepensioneerden, die vroeger vaker slechts over een AOW-uitkering 
beschikten: het belang van het aanvullend pensioen is dus relatief toegenomen. 

Vanaf het midden van de jaren tachtig – de tijd dat de eerste golf van werknemers 
met naoorlogse pensioenregelingen met pensioen gingen – hebben gepensioneerden 
gestreefd naar meer zeggenschap over hun pensioen. De wetgever heeft zich door middel 
van een aantal wijzigingen in de Pensioen- en spaarfondsenwet (PSW)3 niet onbetuigd 
gelaten: gepensioneerden kunnen zitting hebben in het pensioenfondsbestuur en in de 
deelnemersraad, die vorig jaar zelfs het recht heeft gekregen onder omstandigheden een 
besluit van het fondsbestuur aan de Ondernemingskamer (OK) voor te leggen. De kritiek 
van gepensioneerden op het pensioenbeleid van sociale partners en de 
pensioenfondsbesturen is echter geenszins verstomd. Vooral bestond de afgelopen jaren 
kritiek op het feit dat pensioenfondsen hun beleggingsoverschotten ten goede lieten komen 
                                                      
1 De auteur dankt mr. M. Westerveld, zonder wier inspirerende woorden en verhelderend 
commentaar dit artikel niet in deze vorm tot stand zou zijn gekomen. 
2 Gewezen deelnemers zijn deelnemers aan een pensioenregeling die niet meer in dienst zijn bij de 
werkgever die de pensioentoezegging heeft gedaan. Hierbij kan gedacht worden aan 
gepensioneerden, maar ook aan zogenaamde “slapers” (ex-werknemers met een premievrije 
pensioenaanspraak) of aan arbeidsongeschikten (met een premievrije voortzetting van de 
pensioenopbouw en/of met een aanvullend invaliditeitspensioen). 
3 Stb. 1990, 29 en 2000, 256. 
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aan de werkgever en de actieve deelnemers (de werknemers) en niet tevens aan hen. Dit kan 
de vraag oproepen of de huidige wettelijke zeggenschapsrechten van gepensioneerden 
wijziging behoeven of dat de wetgever en pensioenfondsen inmiddels voldoende hebben 
gedaan. 

In deze bijdrage sta ik stil bij de meest recente ontwikkelingen met betrekking tot 
zeggenschap van gepensioneerden binnen pensioenfondsen. Eerst wordt in vogelvlucht de 
wettelijke regeling omtrent de juridische structuur van pensioenfondsen uiteengezet, waarbij 
bijzondere aandacht uitgaat naar de deelnemersraad. Vervolgens sta ik stil bij recente 
ontwikkelingen in praktijk. In paragraaf 4 ga ik in op enkele argumenten voor meer 
zeggenschap van gepensioneerden. Daarna behandel ik het recente onderzoek van 
Regioplan naar zeggenschap van gepensioneerden. Ik sluit af met een conclusie. 
 
 
2. Pensioenfondsen: bestuur en deelnemersraad 
 
Van oudsher beschikken pensioenfondsen over een bestuur dat paritair is samengesteld: 
vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers geven in het fondsbestuur uitvoering 
aan hetgeen diezelfde werkgevers en werknemers in het arbeidsvoorwaardenoverleg hebben 
besloten omtrent aard en omvang van de pensioentoezegging. 4 Zoals in de inleiding al is 
gesteld, ontstond in de jaren tachtig bij gepensioneerden de wens tot meer zeggenschap met 
betrekking tot hun pensioen. Werkgevers en werknemers zijn immers gewend uit te gaan 
van de klassieke, tussen hen bestaande tegenstelling, maar dit uitgangspunt, alsmede de 
uitkomsten van hun onderhandelingen, doet niet altijd recht aan de belangen van een andere 
belangrijke groep belanghebbenden bij het pensioenfonds: de inactieve deelnemers, in het 
bijzonder de gepensioneerden. Daardoor ontstond in 19905 een speciaal 
medezeggenschapsorgaan voor pensioenfondsen: de deelnemersraad. Deze raad beschikt 
over een aantal bevoegdheden ten opzichte van het fondsbestuur. Ik zal hieronder de 
wettelijke regeling van het fondsbestuur en de deelnemersraad behandelen. Die wettelijke 
regeling is voor het leeuwendeel terug te vinden in de PSW.  
 
Bestuur 
 
Elk pensioenfonds dient een bestuur te hebben. Dit volgt al indirect uit art. 4 lid 1 PSW, dat  
bepaalt dat slechts rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid pensioenfonds in de zin 
van de PSW kunnen zijn.6 Al deze rechtspersonen hebben ingevolge hun specifieke, in Boek 
2 BW opgenomen regeling een bestuur. In de praktijk hebben de meeste pensioenfondsen de 
stichting als rechtsvorm.7 Ongeacht de rechtsvorm dient bij pensioenfondsen een 
onderscheid te worden gemaakt tussen pensioenfondsen die voor een bedrijfstak zijn 

                                                      
4 Deze pariteit dateert van de inwerkingtreding van de Wet betreffende verplichte deelneming in een 
bedrijfspensioenfonds in 1949 en was toen opgenomen in in art. 5 lid 2 onder IV van die wet. 
5 Wet van 11 december 1989 tot wijziging van de Pensioen- en spaarfondsenwet, de Algemene 
burgerlijke pensioenwet en de Spoorwegpensioenwet (Stb. 1990, 29, in werking getreden op 1 maart 
1990). De wet heeft een lange voorgeschiedenis  Zie voor literatuur over de totstandkoming van deze 
wet o.a. TPV juli 1987, p. 78-79, TPV januari 1988, p. 10-14 en TPV januari 1990, p. 15-17. 
6 De PSW spreekt hier tevens over spaarfondsen. Deze fondsen laat ik buiten beschouwing. Zie voor 
het onderscheid tussen pensioenfondsen en spaarfondsen art. 1 lid 1 PSW. 
7 De in cijfers geïnteresseerden verwijs ik naar de website van de Pensioen- en Verzekeringskamer 
(www.pvk.nl), onderdeel “pensioenfondsen”. 
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ingesteld (bedrijfstakpensioenfondsen8) en  pensioenfondsen die voor een onderneming zijn 
ingesteld (ondernemingspensioenfondsen). Dit onderscheid is op enkele plaatsen in de PSW 
van belang, bijvoorbeeld met betrekking tot de samenstelling van het bestuur. 

In art. 6 lid 1 PSW staat het voorschrift van paritaire bestuurssamenstelling 
opgenomen: in het bestuur van een bedrijfstakpensioenfonds moeten de vertegenwoordigers 
van werkgevers- en werknemersvakverenigingen in gelijken getale zitting hebben. Het 
tweede lid bevat een vergelijkbare bepaling voor ondernemingspensioenfondsen, al wordt 
daar niet gesproken over vertegenwoordiging via vakverenigingen. Tot vorig jaar voorzag 
de PSW niet expliciet in bestuursvertegenwoordiging in fondsen van anderen dan 
werkgevers of werknemers.9 Het derde lid van art. 6 PSW bepaalt sinds de wijziging van de 
PSW in 200010 dat, mits de statuten of reglementen van een fonds daarin voorzien, ook 
anderen dan vertegenwoordigers van werknemers(-) of werkgevers(vakverenigingen) in het 
bestuur van een pensioenfonds zitting kunnen hebben. De wetgever heeft de pariteit tussen 
werknemers en werkgevers in het pensioenfondsbestuur, die al sinds jaar en dag bestaat, 
hiermee echter niet willen doorbreken. Daarom bepaalt het derde lid tevens dat indien 
anderen dan werknemers- of werkgeversvertegenwoordigers in het bestuur zitting hebben, 
zij voor de toepassing van het pariteitsbeginsel geacht worden vertegenwoordigers van 
werknemersvakverenigingen respectievelijk van in het fonds deelnemende werknemers te 
zijn. Dus: een bestuurszetel ten behoeve van gepensioneerden wordt geacht een 
bestuurszetel ten behoeve van werknemers te zijn. 
 De PSW bevat, met uitzondering van het zo te behandelen art. 5 lid 4 PSW, geen 
algemene regeling met betrekking tot de taken van het fondsbestuur. Uit de aard der zaak 
betreft die taak het uitvoeren van de door de werkgever toegezegde pensioenregeling. Het 
bestuur van een pensioenfonds is derhalve wat zijn bewegingsvrijheid betreft niet te 
vergelijken met het bestuur van een ‘gewone’ onderneming: het is gebonden aan de 
afspraken die de werkgever met de deelnemers heeft gesloten. Het kan bijvoorbeeld niet 
zelfstandig besluiten de samenstelling van het pensioenpakket te wijzigen of de hoogte van 
het ouderdomspensioen te verlagen. Wat de omvang van de bevoegdheden van het bestuur 
betreft, dient voorts, afhankelijk van de rechtsvorm van het pensioenfonds, aansluiting te 
worden gezocht bij de toepasselijke regeling in Boek 2 BW. De toepasselijkheid van Boek 2 
BW op pensioenfondsen brengt mee dat ook andere organen (afgezien van de hierna te 
behandelen deelnemersraad) zeggenschap kunnen hebben. Welk orgaan dat is, hangt af van 
de rechtsvorm van de betreffende entiteit: bij een besloten vennootschap kan het zo zijn dat 
niet het bestuur, maar de algemene vergadering van aandeelhouders het met zeggenschap 
bevoegde orgaan is (zie Titel 4 van Boek 2 BW). Bij een vereniging kan de algemene 
ledenvergadering het bevoegde orgaan zijn (zie Titel 2 van Boek 2 BW).11

Ongeacht de samenstelling van het bestuur – dus met of zonder anderen dan 
werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers – dient het ervoor zorg te dragen dat “alle 
belanghebbenden zich door het bestuur op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen 
voelen”. De redactie van deze in art. 5 lid 4 PSW opgenomen verplichting is opmerkelijk te 
noemen: het bestuur moet zijn best doen de deelnemers het gevoel te geven dat zij op 
                                                      
8 De wet spreekt van oudsher over “bedrijfspensioenfondsen”. Om het onderscheid met 
ondernemingspensioenfondsen te benadrukken, zal ik verder spreken van 
bedrijfstakpensioenfondsen. 
9 Sommigen meenden uit de PSW af te leiden dat het vrijwillig creëren van een bestuurszetel voor 
gepensioneerden – buiten de werknemers(-) en werkgevers(organisaties) om - niet in het systeem van 
de PSW paste. Zie P.M. Tulfer, Pensioenen, fondsen en verzekeraars, Deventer: Kluwer 1997, p. 294. 
10 Stb. 2000, 256, in werking getreden op 23 juni 2000. 
11 Voorheen sprak de PSW slechts over “bestuur”. Met de introductie in wetsvoorstel 26 674 van de 
term “bevoegd orgaan” is deze onzorgvuldigheid gerepareerd. Zie hierover ook Kraaiveld, t.a.p. p. 
116-117. 
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evenwichtige wijze vertegenwoordigd worden. Een vergelijkbare wettelijke bepaling waarin 
op iemand de plicht wordt gelegd bij een ander een gevoel te kweken ben ik nog niet eerder 
tegengekomen. De vraag is ook wat de sanctie is indien het bestuur dat gevoel niet kweekt. 
Duidelijker ware geweest indien aansluiting was gezocht bij de vertrouwdere term 
“redelijkheid en billijkheid”; met die termen kan in mijn optiek een rechtens relevante 
verplichting op het bestuur worden gelegd: het dient de belangen van alle deelnemers naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid te behartigen. Ik zou willen aannemen dat de 
bepaling als het ware het voor rechtspersonen reeds geldende art. 2:8 BW uitbreidt tot 
personen die niet zozeer volgens de wet en statuten van de rechtspersoon tot haar 
organisatie behoren, maar wel belanghebbenden zijn bij besluiten van het bestuur. Of de 
werkgever tevens als belanghebbende kan worden gezien is vatbaar voor discussie.12  
 
Deelnemersraad 
 
Zoals gezegd bestaat de deelnemersraad pas vanaf 1990. De regeling van de 
ondernemingsraad in WOR heeft voor die van de deelnemersraad in de PSW model gestaan, 
zowel bij de introductie van de deelnemersraad in 1990 als bij de uitbreiding van zijn rechten 
in 2000. Niettemin bestaan er belangrijke verschillen tussen de twee. Zoals hierna zal blijken 
beschikt de deelnemersraad in het algemeen over minder rechten dan de ondernemingsraad. 
Zo is instelling van een deelnemersraad pas verplicht als daar om wordt gevraagd en heeft 
de deelnemersraad geen instemmingsrechten. Het verschil in bevoegdheden heeft zowel een 
historische verklaring als een verklaring die samenhangt met de specifieke situatie waarin 
pensioenfondsen zich bevinden. De historisch verklaring houdt in dat de deelnemersraad 
nog niet zo lang als de ondernemingsraad bestaat; er is minder ervaring mee opgedaan. De 
geschiedenis laat zien dat de ondernemingsraad vanaf zijn introductie steeds meer rechten 
heeft gekregen; hetzelfde geldt voor de deelnemersraad. Een betere verklaring biedt de 
‘situatieve’: een deelnemersraad kán vanwege de omgeving waarin hij verkeert minder te 
zeggen hebben dan een ondernemingsraad. Een ondernemingsraad vertegenwoordigt een 
arbeidsgemeenschap; zijn bemoeienissen hebben betrekking op vrijwel het gehele terrein van 
de onderneming, ongeacht de aard van de werkzaamheden van die onderneming. De 
deelnemersraad vertegenwoordigt geen arbeidsgemeenschap, maar deelnemers aan het 
pensioenfonds, dat zelf een uitvoerende taak heeft, te weten het uitvoeren van de door de 
werkgever gedane pensioentoezegging. De discretionaire bevoegdheid van het fondsbestuur 
is beperkt. Daar komt bij dat zich bij pensioenfondsen de situatie voordoet dat degenen die 
de macht hebben bij de vaststelling van het pensioen – sociale partners – tevens macht 
hebben in het bestuur van het pensioenfonds, maar daarbij rekening moeten houden met een 
derde groep: de inactieve deelnemers, die tevens in het bestuur of de deelnemersraad zitting 
kunnen hebben. Plat gezegd – maar daarom niet minder waar – hebben sociale partners er 
belang bij de macht in eigen handen te houden; het vergroten van de macht van anderen dan 
zijzelf binnen pensioenfondsen is voor hen dus niet interessant. Op dit punt kom ik in de 
volgende paragraaf terug. 

De wettelijke regeling van de deelnemersraad staat in de artikelen 6a tot en met 6d 
PSW. Op grond van art. 6a PSW is een bedrijfstakpensioenfonds verplicht tot instelling van 
een deelnemersraad indien hiertoe een verzoek is gedaan door verenigingen die tezamen 5% 
of meer van het totale aantal deelnemers organiseren; bij een ondernemingspensioenfonds 

                                                      
12 Kraaiveld meent dat onder belanghebbenden niet de werkgever dient te worden verstaan die de 
pensioentoezegging heeft gedaan. Noch uit art. 6 lid 5 PSW, noch elders blijkt echter dat de werkgever 
daar niet toe zou moeten worden gerekend. Integendeel, uit Kamerstukken I 1988-1989, 19 008, nr. 253a 
en c blijkt dat de werkgever tevens als belanghebbende dient te worden beschouwd. Zie C.J. 
Kraaiveld, “Medezeggenschap bij pensioenfondsen”, TVVS 1990, p. 115. 
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dient het verzoek te zijn gedaan door minimaal 5% van het totale aantal deelnemers (actief, 
gewezen of gepensioneerd) en hun pensioengerechtigde nagelaten betrekkingen. In de 
deelnemersraad van een bedrijfstakpensioenfonds moeten de verenigingen van de in het 
fonds deelnemende werknemers en van gepensioneerden evenredig op basis van onderlinge 
getalsverhoudingen vertegenwoordigd zijn; voor ondernemingspensioenfondsen geldt de 
eis dat de in het fonds deelnemende werknemers en gepensioneerden evenredig zijn 
vertegenwoordigd. Op grond van door het bestuur vast te stellen criteria kunnen daarnaast 
één of meer vertegenwoordigers van gewezen deelnemers met premievrije aanspraken op 
ouderdomspensioen (slapers) in de deelnemersraad van een pensioenfonds zitting hebben. 
Hoeveel leden in de deelnemersraad zitting mogen of moeten hebben en wanneer hij 
ophoudt te bestaan is niet in de wet geregeld. Blijkbaar was de gedachte dat betrokkenen 
hier wel zouden uitkomen. In bijzondere gevallen kan de minister van SZW krachtens art. 29 
PSW ontheffing verlenen van de verplichting een deelnemersraad in te stellen. Een dergelijke 
ontheffing zou kunnen worden verleend wanneer het betreffende pensioenfonds reeds een 
vergelijkbaar orgaan kent. 
 De deelnemersraad heeft op grond van art. 6b PSW de mogelijkheid “gevraagd of 
ongevraagd” het bestuur van het pensioenfonds van advies te voorzien met betrekking tot 
“aangelegenheden die het fonds betreffen”. Voor de invulling van dit adviesrecht is voor een 
belangrijk deel aansluiting gezocht bij de WOR. In het eerste lid staat een aantal 
aangelegenheden opgenomen ten aanzien waarvan de deelnemersraad een adviesrecht heeft, 
zoals wijziging van de statuten, wijziging van de hoogte van ingegane pensioenen en 
liquidatie van het fonds. Als kapstokbepaling geldt dat de deelnemersraad een adviesrecht 
toekomt ten aanzien van elk voorgenomen bestuursmaatregel “van algemene strekking”. In 
navolging van art. 25 lid 2 WOR bepaalt het tweede lid van art. 6b dat het advies op een 
zodanig tijdstip moest worden gevraagd dat het van wezenlijke invloed kan zijn op het te 
nemen besluit. Het bestuur dient bij de adviesaanvraag een overzicht te verstrekken van de 
beweegredenen voor het besluit, alsmede van de gevolgen die het te nemen besluit naar 
verwachting voor de belanghebbenden zal hebben. Voorts moeten fondsbestuur en 
deelnemersraad minimaal twee maal per kalenderjaar bijeenkomen om te overleggen (lid 3) 
en dient het bestuur desgevraagd (schriftelijk) aan de deelnemersraad tijdig alle inlichtingen 
en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijze nodig 
heeft (lid 4). 
 Artikel 6c PSW regelt hoe het bestuur met een advies van de deelnemersraad moet 
omgaan: het bestuur moet volgens het eerste lid aan de deelnemersraad zo spoedig mogelijk 
mededelen of het een bepaald advies opvolgt en zo nee, waarom het dat niet doet. Bijzonder 
is dat deze verplichting van het bestuur ook geldt ten aanzien van een advies van een 
minderheid. Deze toevoeging is opgenomen op grond van de overweging dat de 
vertegenwoordigers van gewezen deelnemers bij vele pensioenfondsen in de minderheid 
zullen zijn. Volgens het tweede lid kan de deelnemersraad in bepaalde gevallen bij de OK in 
beroep gaan tegen besluiten van het pensioenfonds, zoals die staan opgesomd in het eerste 
lid van artikel 6b. Deze regeling, geïntroduceerd bij de wijziging van de PSW in 2000, is 
grotendeels gebaseerd op art. 25 van de WOR. Een belangrijk verschil is dat de 
deelnemersraad ook een beroepsrecht toekomt tegen adviezen die het eigener beweging 
heeft gegeven (artikel 6c lid 2).13 Ook geldt voor het bestuur van een pensioenfonds – in 
tegenstelling tot wat de WOR voorschrijft - geen wachttijd van een maand indien het afwijkt 
van een advies van de deelnemersraad, maar daar staat tegenover dat de deelnemersraad 
ingevolge het derde lid acht weken de tijd heeft beroep bij de OK in te stellen - de 

                                                      
13 Deze bepaling is via een amendement in de PSW gekomen (Kamerstukken II 1998-1999, 26 674, nr. 9). 
De regering formuleerde als belangrijkste bezwaar tegen deze bepaling dat de deelnemersraad via de 
beroepsgang bestuursbesluiten zou kunnen afdwingen (Kamerstukken II 1998-1999, 26 674, nr. 6, p. 4). 
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ondernemingsraad heeft daar vier weken de tijd voor. De OK kan bepaalde voorzieningen 
treffen (lid 5). 

Tot voornoemde wetswijziging van de PSW in 2000 bestond voor de deelnemersraad 
slechts de mogelijkheid bij de Verzekeringskamer een klacht in te dienen. Deze mogelijkheid 
bestaat nog steeds – mits geen beroep bij de OK is ingesteld (art. 6d PSW). 
 
 
3. De bijzondere positie van gepensioneerden: recente ontwikkelingen 
 
Hiervoor is reeds aangestipt dat gepensioneerden ten opzichte van de (vertegenwoordigers 
van) actieve deelnemers en de werkgevers binnen het pensioenfonds een aparte positie 
innemen. In tegenstelling tot werknemers en werkgevers hebben zij buiten de specifiek voor 
pensioenfondsen in het leven geroepen structuren (bestuur, deelnemersraad) waarbinnen zij 
– eventueel – participeren geen mogelijkheden hun stem te laten horen met betrekking tot 
het pensioenbeleid van de bedrijfstak of de onderneming waarbinnen zij vroeger werkzaam 
waren. Aangezien dit beleid tot op grote hoogte door de sociale partners op bedrijfstak- of 
ondernemingsniveau wordt vormgegeven – gepensioneerden zijn hierbij niet 
vertegenwoordigd - en het betreffende pensioenfonds zich tot op grote hoogte moet 
beperken tot uitvoering van de door sociale partners gemaakte afspraken, zijn 
gepensioneerden voor de inhoud van hun pensioenregeling sterk afhankelijk van hetgeen 
sociale partners overeenkomen. Daar komt bij dat beslissingen over onderwerpen binnen de 
weinige discretionaire ruimte die pensioenfondsen rest door het bestuur worden genomen. 
In veel gevallen bestaat dat bestuur uit louter werknemers- en 
werkgeververtegenwoordigers. Als er gepensioneerden in het bestuur zitten, verkeren zij in 
een minderheidspositie en kunnen zij door de vertegenwoordigers van werkgever en 
werknemers, die wellicht een heel andere agenda hebben, weggestemd worden. Bij de 
bespreking van de deelnemersraad is gebleken dat pensioenfondsen weliswaar een 
deelnemersraad kunnen hebben waarin ook gepensioneerden zitting hebben, maar dat de 
bevoegdheden van dit orgaan relatief beperkt zijn; bovendien geldt ook daar dat 
gepensioneerden voor de besluitvorming afhankelijk zijn van de besluitvorming van de 
overige leden van het orgaan. Ook binnen het pensioenfonds zijn gepensioneerden derhalve 
in hoge mate afhankelijk van hetgeen werkgevers en werknemers besluiten. 

Pensioenfondsen lijken bovendien weinig genegen gepensioneerden meer zeggenschap 
toe te kennen dan zij nu in de deelnemersraad hebben.14 Deze voorzichtige houding wordt 
geïllustreerd door het aan het begin van deze bijdrage opgenomen citaat. Hieruit komt een 
opvatting naar voren die als volgt kan worden geparafraseerd: het bestuur dient reeds met 
alle belangen – inclusief die van niet-actieven zoals gepensioneerden - rekening te houden, 
dus het actief betrekken van gepensioneerden bij de besluitvorming is feitelijk overbodig. 
Het is echter maar de vraag of de bedoelde, uit artikel 5 lid 4 PSW voortvloeiende plicht van 
het fondsbestuur alle betrokkenen op evenwichtige wijze te vertegenwoordigen een 
voldoende waarborg biedt. Het recente verleden laat zien dat dat zeker niet naar de mening 
van alle gepensioneerden het geval is. Vooral wanneer in het arbeidsvoorwaardenoverleg 
maatregelen worden genomen die gunstig zijn voor werkgevers en werknemers, maar niet 
voor gepensioneerden, zijn spanningen tussen gepensioneerden en overige deelnemers goed 
denkbaar. Hierbij valt te denken aan maatregelen als “premievakanties” (het niet-betalen van 
premies door de werkgever aan het pensioenfonds vanwege goede beleggingsresultaten van 
dat fonds) of het terugstorten van reeds betaalde premies aan de onderneming. In 1999 
gaven diverse fondsen in totaal 1,7 miljard gulden terug aan de werkgever ten behoeve van 

                                                      
14 H. Thoman, voorzitter van OPF, bevestigt die stelling voor de bij de OPF aangesloten, veelal grote 
ondernemingen (NRC van 17 februari 2001, p. 17). 
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wiens onderneming het fonds was ingesteld.15 Dit soort maatregelen is ingegeven door de 
goede rendementen op beleggingen die de pensioenfondsen de laatste jaren ontvingen: in 
1999 stond tegenover elke gulden belegd vermogen een opbrengst van acht gulden.16 
Gepensioneerden zullen met lede ogen aanzien hoe zij in dergelijke gevallen niets terugzien 
van deze goede rendementen die mede mogelijk zijn gemaakt door de inleg van hun 
premies: tegenover premievakanties en terugstortingen voor werkgevers en werknemer 
zouden zij graag een verhoging van de pensioenen of in ieder geval indexatie van de 
pensioenen aan de – vooral vanaf 1999 – stijgende inflatie zien.17

 Dat spanningen op dit punt niet alleen in theorie bestaan, blijkt uit een aantal 
conflicten dat zich vooral vanaf 1995 tussen gepensioneerden enerzijds en fondsbestuur of 
andere bij pensioenfondsen betrokkenen anderzijds heeft voorgedaan. Eind 1995 ontstond 
een geschil tussen enkele gepensioneerden van Hoogovens en de sociale partners. De 
laatsten hadden besloten enkele honderden miljoenen guldens aan het pensioenfonds te 
onttrekken ter financiering van reorganisaties.18 De gepensioneerden voelden er weinig voor 
dat geld dat voor pensioen was weggezet zou worden aangewend louter ten behoeve van de 
actieve werknemers en de werkgever, en dan ook nog voor een doel dat buiten de directe 
verantwoordelijkheid van het pensioenfonds lag.  

Een ander, recenter voorbeeld biedt het conflict tussen de gepensioneerden van het  
Pensioenfonds voor het vliegend personeel der KLM en de actieve deelnemers.19 Aanleiding 
was een afspraak tussen de KLM en de bonden van vliegend personeel omtrent de besteding 
van het beleggingsoverschot van het pensioenfonds. Voor een relatief klein deel daarvan, 
zo’n tweehonderd miljoen gulden, werd de volgende afspraak gemaakt: de helft zou direct 
worden aangewend ter verbetering van de positie van de deelnemers (inclusief 
gepensioneerden), de andere helft werd gebruikt om een premiekorting van honderd miljoen 
gulden voor de KLM door te voeren. Over het grootste deel van het overschot werd een 
overeenkomst met een structureler karakter gesloten, inhoudende dat de door KLM te 
betalen premie afhankelijk zou zijn van de omvang van het overschot, waarbij KLM garant 
zou staan voor eventuele tekorten van het pensioenfonds. De deelnemersraad, bestaande uit 
acht actieve en zeven gepensioneerde werknemers, stapte vervolgens naar de rechter met het 
doel de afspraak omtrent de besteding van de tweehonderd miljoen terug te draaien. Vooral 
de gepensioneerden waren van mening dat het bestuur van het pensioenfonds de belangen 
van alle betrokkenen niet evenwichtig had behartigd: gepensioneerden zouden weinig 
extra’s krijgen, terwijl de lonen er acht tot achttien procent op zouden vooruitgaan. Toen de 
deelnemersraad vervolgens om advies werd gevraagd, stemde hij na lang overleg niettemin 
vóór de afspraak, waarbij de gepensioneerden en de werknemers binnen de raad tegenover 
elkaar stonden. Daarop werd de tegen KLM aangespannen rechtszaak weer ingetrokken. De 
stand van zaken is nu dat de gepensioneerden zich beraden over een rechtszaak tegen het 
bestuur van hun eigen pensioenfonds. 
 Als derde voorbeeld kan gewezen worden op het geschil tussen de gepensioneerden 
van chemiebedrijf Kemira, verenigd in de belangenvereniging “Kemioren” enerzijds en 
Kemira anderzijds. De afgelopen jaren was het het pensioenfonds van Kemira wegens goede 
beleggingen financieel voor de wind gegaan. Waren de reserves hoger dan 5% van de 
                                                      
15 NRC van 17 februari 2001, p. 17. 
16 NRC van 17 februari 2001, p. 18. Deze rendementen zijn over het jaar 2000 sterk teruggelopen. 
17 Het pensioenfonds van Unilever gaf 975 miljoen gulden terug aan de werkgever, maar verbeterde 
tevens de financiële positie van gepensioneerden en al dan niet actieve werknemers. 
18 Inmiddels zijn gepensioneerden met drie personen vertegenwoordigd in het bestuur van het 
pensioenfonds. 
19 De nu volgende weergave is ontleend aan de NRC van 28 juni 2001, p. 14 en aan E.J. Henrichs, die 
als advocaat voor het pensioenfonds optrad. De auteur dankt laatstgenoemde voor zijn commentaar 
bij een eerdere versie van mijn weergave van deze zaak. 
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pensioenverplichtingen, dan keerde het pensioenfonds het overschot uit aan Kemira als 
betaling voor de pensioenpremies voor het jaar daarop. Op deze wijze verdiende Kemira 
miljoenen, terwijl het anderzijds weigerde een reservering op te nemen ter compensatie van 
gepensioneerden waartoe Kemira na een lange procedure tegen enkele gepensioneerden op 
grond van een arrest van de Hoge Raad verplicht was geworden. Momenteel is een 
procedure bij de OK aanhangig waarin de belangenvereniging als eis heeft gesteld dat 
Kemira de reservering maakt.20

Maar ook op een andere wijze dan door premies terug te betalen of premievakanties 
in te voeren kunnen gepensioneerden indirect benadeeld worden ten opzichte van 
werkgevers en werknemers. In juli 2001 schortte de Nederlandse Bond voor 
Pensioenbelangen (NBP) die ongeveer 20.000 gepensioneerden van het ABP 
vertegenwoordigt zijn formele contacten met het ABP op. De NBP was ontstemd over het feit 
dat het bestuur van het ABP had besloten zijn salarissen met 33% te verhogen. De NBP 
vreesde dat dergelijke verhogingen voor de vakbonden een stimulans zouden zijn hogere 
looneisen te stellen, hetgeen doorwerkt in de financiële verplichtingen van het ABP doordat 
de pensioenen daar gekoppeld zijn aan het laatstverdiende loon (eindloonregeling). De 
positieverbetering van actieve deelnemers die van deze loonstijgingen het gevolg is, kan 
vervolgens de verhouding met de gepensioneerden en het gespaarde vermogen van het ABP 
aantasten en de compensatie voor gepensioneerden wegens gestegen lonen en prijzen in 
gevaar brengen.21

 Deze en andere voorbeelden tonen aan dat het momenteel bestaande systeem van 
besluitvorming, zeggenschap en belangenbehartiging binnen pensioenfondsen, alle 
wetswijzigingen en inspanningen van de sociale partners ten spijt, in ieder geval waar het 
gepensioneerden betreft niet voorbeeldig werkt. 
 
 
4. Meer zeggenschap voor gepensioneerden? 
 
Bij de argumenten voor wijziging van de huidige situatie ter verbetering van de 
zeggenschapspositie van gepensioneerden onderscheid ik twee klachten:22

 
1. De wetgever heeft gepensioneerden er bekaaid van af laat komen: er is geen recht op 

bestuursdeelname door gepensioneerden (wel voor actieve deelnemers) en de 
deelnemersraad – als die er al is - is een zwakke vorm van de ondernemingsraad. In 
deze organen kunnen gepensioneerden bovendien altijd door werkgevers en 
werknemers weggestemd worden. 

2. De sociale partners en de fondsbesturen hebben te weinig oog getoond voor de 
belangen van gepensioneerden; aan de op fondsbesturen rustende, uit art. 5 lid 4 
PSW voortvloeiende plicht wordt door hen een invulling gegeven die niet strookt 
met de bedoeling achter die bepaling.  

 
Bij de eerste klacht gaat men a priori uit van de gedachte dat gepensioneerden een grotere rol 
dienen te spelen dan zij nu doen; bij de tweede klacht komt men veeleer impliciet en a 
posteriori tot die conclusie. Op beide argumenten zal ik ingaan. 

                                                      
20 NRC van 11 juli 2001, p. 19 
21 NRC van 6 juli 2001, p. 13. 
22 Ik baseer deze onderscheiding op de artikelen die over dit onderwerp zijn verschenen (zie de noten 
bij mijn artikel) en de gesprekken die ik over dit onderwerp heb gevoerd. 
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Wat de eerste klacht betreft merk ik het volgende op. Een verklaring voor de onvrede 
van sommige gepensioneerden zou allereerst gelegen kunnen zijn in het feit dat zij 
onvoldoende vertegenwoordigd zijn in de fondsbesturen en in de deelnemersraden. Zoals 
hiervoor is gebleken is opname van gepensioneerden in het bestuur facultatief en voor 
instelling van een deelnemersraad bestaat een 5%-drempel. Bij bedrijfstakpensioenfondsen 
met grote aantallen verzekerden is voldoen aan de 5%-eis voor gepensioneerden vrijwel 
onmogelijk. Gepensioneerden zijn immers niet of nauwelijks georganiseerd in de 
bedrijfstakken. Ter illustratie: in 1993 – drie jaar na introductie van de deelnemersraad - was 
er nog maar één bedrijfstakpensioenfonds met een deelnemersraad.23 Vakorganisaties 
daarentegen zijn wel sterk georganiseerd in de bedrijfstakken, maar zij hebben niet zo’n 
sterke behoefte via deelnemersraden te participeren, nu zij immers reeds niet alleen via het 
arbeidsvoorwaardenoverleg invloed hebben op aard en omvang van het pensioen, maar ook 
hun stem kunnen laten horen via hun vertegenwoordiging in de fondsbesturen. Interessant 
is dan het antwoord op de vraag of gepensioneerden ook feitelijk enige zeggenschap hebben. 
Recent onderzoek biedt steun aan een bevestigende beantwoording van die vraag. Hier kom 
ik in paragraaf 5 op terug. 

Bij de bespreking van het eerste argument acht ik het volgende echter belangrijker. 
Sociale partners stellen in het arbeidsvoorwaardenoverleg aard en omvang van de 
pensioentoezegging door de werkgever aan zijn werknemers vast. Het bestuur van het 
pensioenfonds voert vervolgens die afspraken uit. Deze uitvoerende taak vloeit voort uit art. 
2 PSW. De manoeuvreerruimte van het fonds is uit de aard der zaak beperkt: het kan in 
principe niet zelf beslissingen nemen die indruisen tegen hetgeen sociale partners zijn 
overeengekomen.24 Het pensioenfonds is in deze opvatting als een verlengstuk van het 
arbeidsvoorwaardenoverleg te beschouwen; het is dan begrijpelijk dat de fondsbesturen een 
logische afspiegeling vormen van het overleg waarbinnen de pensioenvoorziening tot stand 
is gekomen (indien men tenminste wil vasthouden aan deze visie op de taak van het 
pensioenfonds).25 Het belang van het toekennen van meer macht aan gepensioneerden in het 
bestuur of in de deelnemersraad moet alleen al om deze reden niet overschat worden. 

Eenzelfde redenering geldt voor de deelnemersraad. Hoe men ook over 
medezeggenschap van de deelnemersraad denkt, buiten kijf staat toch dat medezeggenschap 
altijd afgeleid is van zeggenschap van het bevoegde orgaan binnen de betreffende entiteit. Bij 
een stichting (de meest voorkomende rechtsvorm van een pensioenfonds), is het bestuur dat 
bevoegde orgaan (art. 2:291 BW). De deelnemersraad komt een controlerende en adviserende 
taak toe ten opzichte van het fondsbestuur, dat op zijn beurt slechts uitvoerend is: de 
deelnemersraad kan dus geen bevoegdheden krijgen die verdergaan dan controle op een 
juiste uitvoering van de afspraken die sociale partners hebben gemaakt. Daarnaast zou ik 
willen aannemen dat de deelnemersraad erop toeziet dat het fondsbestuur zijn 
verplichtingen uit de PSW nakomt. Verder gaat het niet en kan het ook niet gaan, wil men 
het primaat van de sociale partners bij de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden niet 
doorbreken. Zoals ik eerder aangaf, gaat een vergelijking van de rechten van de 
deelnemersraad met de rechten die de ondernemingsraad heeft in vele opzichten mank.26 
Vanuit een oogpunt van effectieve controle is het wel toe te juichen dat de deelnemersraad in 
2000 een beroepsrecht bij de OK is toegekend. Zonder pressiemiddel had de plicht van het 

                                                      
23 Dit was de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Koopvaardij. 
24 Hier kan een parallel worden getrokken met een onderneming die in concernverband opereert: die 
heeft zich veelal ook te schikken naar het beleid van de moedermaatschappij. Zie E.J. Henrichs, 
“Medezeggenschap bij pensioenfondsen”, SR 2000, p. 340. 
25 Vgl. Henrichs, t.a.p. p. 339. 
26 Zie ook het advies van de Raad van State in Kamerstukken II 1998-1999, 26 674, B, p. 3-4. 
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fondsbestuur de deelnemersraad om advies te vragen in mijn optiek tot 2000 een wel erg 
gratuit karakter. 

Kortom: meer wettelijke geregelde macht voor gepensioneerden in de fondsbesturen 
en de deelnemersraden is van beperkte waarde, nu voorop blijft staan dat het pensioenfonds 
uitvoerend is en aan de paritaire samenstelling van de fondsbesturen niet getornd wordt: 
ook de wijziging van de PSW in 2000 heeft die pariteit niet doorbroken – zetels voor anderen 
dan werkgevers of werknemers worden immers geacht werknemerszetels te zijn - en bij de 
huidige stand van zaken zie ik geen overtuigende reden dat wel te doen. 

In het tweede argument is de klacht waar te nemen dat pensioenfondsbesturen de 
belangen van gepensioneerden onvoldoende behartigd hebben. De huidige 
zeggenschapsstructuur zou onvoldoende waarborgen bieden voor de evenwichtige 
belangenbehartiging die art. 5 lid 4 PSW voorschrijft. Dat het pensioenfondsbestuur belast is 
met de uitvoering van hetgeen sociale partners hebben afgesproken, ontslaat het bestuur niet 
van de verplichting er zelfstandig op toe te zien dat geen strijd met enige bepaling in de PSW 
ontstaat. Met andere woorden: het bestuur volgt de afspraken, maar houdt, net als elk 
bestuur van elke rechtspersoon, een eigen verantwoordelijkheid. Is een bepaalde afspraak 
tussen sociale partners strijdig met de verplichtingen die het fondsbestuur ingevolge enige 
wettelijke bepaling heeft, dan zal het bestuur die afspraak niet mogen uitvoeren. Vooral bij 
de discussies omtrent de besteding van beleggingsoverschotten heeft zich de spanning 
gemanifesteerd tussen hetgeen sociale partners overeenkomen en de plicht van het 
fondsbestuur allen – dus niet alleen de werknemers en de werkgevers die aan de 
onderhandelingstafel door sociale partners worden vertegenwoordigd - evenwichtig te 
vertegenwoordigen. Zonder op deze plaats een sluitend oordeel te geven, durf ik de stelling 
aan dat met art. 5 lid 4 PSW niet te rijmen valt dat het bestuur bij de beslissing omtrent de 
besteding van beleggingsoverschotten slechts de werkgever en/of de werknemers 
bevoordeelt, ook al is dat conform hetgeen sociale partners hebben afgesproken. Het is van 
tweeën één: of men accepteert de (in de Angelsaksische wereld overheersende) gedachte dat 
de werkgever een pensioentoezegging doet en dat alles wat aan de strijkstok van het 
pensioenfonds blijft hangen alleen hem toekomt (hij draagt immers ook alle risico’s indien de 
beleggingsopbrengsten tegenvallen), of men ziet de beleggingsopbrengsten als geld dat zo 
wordt verdeeld dat recht wordt gedaan aan de belangen van alle belanghebbenden, conform 
art. 5 lid 4 PSW. Dat betekent dat wanneer er overschotten zijn, geen premievakanties mogen 
worden ingesteld als andere deelnemers – gepensioneerden, slapers – niet eveneens kunnen 
profiteren, bijvoorbeeld door indexering van de ingegane pensioenen. De in paragraaf 3 
genoemde twisten vloeien alle niet zozeer voort uit het feit dat de werkgever zich de 
beleggingsvoordelen toeëigende, maar veeleer uit het feit dat halfslachtig werd omgegaan 
met de in het geding zijnde belangen – niet alle deelnemers werden bevoordeeld. 

Op de precaire vraag hoe vervolgens verzekerd kan worden dat sociale partners meer 
oog hebben voor de belangen van anderen dan zijzelf en degenen die zij vertegenwoordigen, 
ga ik graag in een later toekomstig artikel in. Gedacht zou kunnen worden aan een door het 
bestuur in samenspraak met de deelnemersraad vast te stellen afspraak hoe om te gaan met 
de uit art. 5 lid 4 PSW voortvloeiende plicht, eventueel ondersteund door wettelijke 
bepalingen om te bewerkstelligen dat bij het vaststellen van die afspraak de stem van 
minderheidsgroeperingen in het fondsbestuur en de deelnemersraad voldoende wordt 
gehoord. 

 
 
5. Het onderzoek van Regioplan 
 
Nu de deelname van gepensioneerden in het fondsbestuur facultatief is en een 
deelnemersraad niet per definitie in alle pensioenfondsen aanwezig is, zou ter 
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beantwoording van de vraag of gepensioneerden feitelijk wat te zeggen hebben inzicht 
moeten bestaan in de feitelijke stand van zaken bij pensioenfondsen op het punt van 
zeggenschap. Dit inzicht kan verschaft worden door het midden juli 2001 verschenen rapport 
Evaluatie Medezeggenschap Gepensioneerden.27 In dit rapport, uitgevoerd door Regioplan onder 
auspiciën van de Pensioencommissie van de SER, is de doorwerking van de in 1998 door de 
STAR geformuleerde aanbeveling aan pensioenfondsen geëvalueerd. Deze aanbeveling hield 
in dat de besturen van bedrijfstakpensioenfondsen zelf het initiatief zouden nemen tot 
oprichting van een deelnemersraad; ondernemingspensioenfondsen die nog geen 
deelnemersraad of bestuursdeelname kenden werden, voor zover zij een nader omschreven 
aantal gepensioneerde deelnemers hadden,28 opgeroepen ofwel een deelnemersraad op te 
richten ofwel directe bestuursvertegenwoordiging voor gepensioneerden te organiseren. De 
aanbeveling vloeide voort uit een convenant, gesloten tussen de STAR en het 
Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties (CSO). Dit convenant was een 
reactie op het onderzoeksrapport Evaluatie regeling medezeggenschap gepensioneerden,29 waarin 
de uit 1990 daterende wijziging van de PSW was geëvalueerd. Uit dat rapport was naar 
voren gekomen dat de zeggenschap van gepensioneerden wel wat te wensen overliet. In 
1995 was bij slechts 19% van de pensioenfondsen een deelnemersraad aanwezig; bij 27% was 
in bestuursdeelname door gepensioneerden voorzien. Het convenant voorkwam dat de 
wetgever zelf maatregelen zou treffen.30

Kernvraag van het door Regioplan uitgevoerde onderzoek luidde: hoe is de formele 
medezeggenschapspositie van gepensioneerden per 1 januari 2001 en welke veranderingen 
zijn hierin opgetreden sinds de totstandkoming van het convenant overeengekomen tussen 
de STAR en het CSO over verbetering van de medezeggenschap van gepensioneerden bij de 
uitvoering van pensioenregelingen? Regioplan heeft ter uitvoering van het onderzoek 971 
pensioenfondsen aangeschreven met het verzoek een vragenlijst in te vullen. De respons van 
de bedrijfstakpensioenfondsen en de ondernemingspensioenfondsen was hoog: uitgaande 
van het aantal fondsen, actieve deelnemers en gepensioneerden per 1 januari 2000, heeft 
Regioplan berekend dat voor bedrijfstakpensioenfondsen de respons voor het aantal fondsen 
83% was; deze fondsen vertegenwoordigden 84% van het aantal actieve deelnemers en 81% 
van het aantal gepensioneerde deelnemers. De respons voor de 
ondernemingspensioenfondsen was iets lager: 41% van de fondsen gaf respons, maar deze 
fondsen vertegenwoordigden wel 80% van de actieve en 75% van de gepensioneerde 
deelnemers. Daarnaast had Regioplan bedrijven aangeschreven die hun pensioen via 
rechtstreekse regelingen uitvoeren. De respons was echter zo laag, dat er geen conclusies uit 
getrokken kunnen worden. 

In twee onderstaande tabellen, ontleend aan het rapport,31 wordt een overzicht 
gegeven van de respons van respectievelijk ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. 
 

                                                      
27 Ten tijde van het schrijven van dit artikel was het rapport nog niet in boekvorm verschenen. Het 
rapport staat op de site van de SER: 
http://www.ser.nl/publicaties/default.asp?Desc=publicaties_adviezen_regioplan 
28 Het relatieve aandeel gepensioneerden diende ten minste 10% van het totale aantal actieve 
deelnemers en gepensioneerden (inclusief nagelaten betrekkingen) met een minimum van 25 
gepensioneerden, of er diende sprake te zijn van ten minste duizend gepensioneerden (ongeacht hun 
relatieve aandeel in het totaal). 
29 B.P.M. Claassen & C. van der Werf, Evaluatie regeling medezeggenschap bij pensioenfondsen, Den Haag: 
VUGA Uitgeverij 1996. 
30 Zie over het convenant o.a. F.H.W. Brouwer & T. Jansen, “Meer deelnemersraden, meer 
medezeggenschap voor gepensioneerden”, TPV december 1999, p. 164-167. 
31 Zie respectievelijk p. 12 en 26 voor de resultaten met betrekking tot de ondernemings- en de 
bedrijfstakpensioenfondsen. 
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Tabel 1  Medezeggenschap gepensioneerden bij ondernemingspensioenfondsen die onder 
het convenant vallen32

 
 Fondsen 

(n=203) 
Actieve 

deelnemers 
(n=509.581) 

Gepensioneerde 
deelnemers 
(n=302.174) 

Fondsen met alleen deelnemersraad dan 
wel vergelijkbaar orgaan33

17% 31% 21% 

Fondsen met alleen 
bestuursvertegenwoordiging 

27% 28% 37% 

Fondsen met deelnemersraad en 
bestuursvertegenwoordiging 

13% 21% 26% 

Fondsen met plan deelnemersraad op te 
richten 

4% 4% 4% 

Fondsen met plan bestuursdeelname voor 
gepensioneerden in te stellen 

13% 5% 4% 

Fondsen met geen enkele vertegenwoordi-
ging van gepensioneerden en geen plannen 

26% 11% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 
 
Uit de tabel blijkt dat bij 57% van de ondernemingspensioenfondsen – die 80% van de actieve 
en 84% van de gepensioneerde deelnemers vertegenwoordigen – een deelnemersraad en/of 
bestuursvertegenwoordiging van gepensioneerden aanwezig is. Duidelijk is dat dat vooral 
bij de grote pensioenfondsen het geval is. Interessant is vervolgens het antwoord op de vraag 
of gepensioneerden in de deelnemersraad ook wat te zeggen hebben: het instellen van een 
deelnemersraad is wat anders dan het instellen van een deelnemersraad die aan alle 
vereisten van de PSW voldoet. Bij 44 ondernemingspensioenfondsen met een 
deelnemersraad (72%) is de zetelverdeling conform artikel 6a PSW, hetgeen inhoudt dat de 
verhouding tussen werknemers en gepensioneerden in de deelnemersraad evenredig is aan 
de verhouding tussen hen binnen het fonds. Deze fondsen vertegenwoordigen 77% van de 
actieve en 63% van de gepensioneerden deelnemers. Het opmerken waard is dat voor elke 
zetel die binnen de deelnemersraad door een gepensioneerde wordt bezet gemiddeld 2,13 
actieve deelnemers een plaats bezetten. Beziet men deze verhouding in relatie tot de 
verhouding tussen het aantal actieve deelnemers en het aantal gepensioneerden binnen de 
bedrijfstakpensioenfondsen, dan kan gesteld worden dat gepensioneerden in de 
deelnemersraad goed vertegenwoordigd zijn.34

Ongeveer een kwart van de fondsen gaf aan dat zij na 1 juli 1998 (kort na de 
totstandkoming van het convenant) tot instelling van een deelnemersraad zijn overgegaan. 
Uit de cijfers blijkt dat dit vooral kleine pensioenfondsen zijn geweest, bij grote 
ondernemingspensioenfondsen was vaker al een deelnemersraad aanwezig. Ruim 30% van 
de ondernemingspensioenfondsen (waarbij het gaat om 27% van de actieve en 27% van de 
gepensioneerden deelnemers) heeft voorts na 1 juli 1998  besloten de medezeggenschap van 
gepensioneerden via bestuursdeelname vorm te geven. 
 
Tabel 2  Medezeggenschap gepensioneerden bij bedrijfstakpensioenfondsen 
 
 Fondsen Actieve Gepensioneerde 

                                                      
32 Slechts die ondernemingspensioenfondsen vielen onder het convenant – en tot hen alleen was de 
aanbeveling van de STAR gericht – die een minimumaantal gepensioneerden kenden. 
33 Hierbij kan gedacht worden aan deelnemersvergaderingen, raden van toezicht en 
medezeggenschapsraden, maar niet de ondernemingsraad in de zin van de WOR. 
34 Zie p. 13 van het rapport. 
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(n=67) deelnemers 
(n=3.366.756) 

deelnemers 
(n=1.200.820) 

Fondsen met alleen deelnemersraad dan 
wel vergelijkbaar orgaan 

34% 87% 88% 

Fondsen met plan deelnemersraad op te 
richten 

31% 4% 4% 

Fondsen zonder vertegenwoordiging van 
gepensioneerden in de deelnemersraad 

35% 9% 8% 

Totaal 100% 100% 100% 
 
Voor de duidelijkheid: de aanbeveling van de STAR aan bedrijfstakpensioenfondsen hield 
alleen in dat zij het initiatief zouden nemen een deelnemersraad in te stellen. Aan 
ondernemingspensioenfondsen deed de STAR de aanbeveling een deelnemersraad in te 
stellen of te voorzien in bestuursdeelname door gepensioneerden. Nu dit laatste element 
ontbreekt ten aanzien van bedrijfstakpensioenfondsen, ontbreekt het in bovenstaande tabel. 

Duidelijk blijkt dat vooral de grote fondsen reeds een deelnemersraad hebben: bij 
slechts 34% van alle fondsen bestaat een deelnemersraad, maar deze vertegenwoordigen het 
overgrote deel van de deelnemers. Bij 17 van deze fondsen is de zetelverdeling conform art. 
6a PSW. Deze fondsen vertegenwoordigen op hun beurt 64% van de actieve en 82% van de 
gepensioneerden deelnemers van fondsen met een deelnemersraad waarin gepensioneerden 
vertegenwoordigd zijn. 

Opmerkelijk is het grote aantal fondsen dat na 1 juli 1998 tot instelling van een 
deelnemersraad is overgegaan: 70%. Bij deze fondsen zijn 67% van de actieve en 46% van de 
gepensioneerde deelnemers van de bedrijfstakpensioenfondsen met een deelnemersraad 
aangesloten. De verhouding met betrekking tot het aantal zetels binnen de deelnemersraad 
tussen gepensioneerden en actieven is ook hier niet ongunstig voor gepensioneerden: 
tegenover elke zetel voor gepensioneerden stonden 2,36 zetels voor actieve deelnemers.  
 Uit het rapport blijkt dat er de zeggenschap van gepensioneerden de laatste jaren is 
toegenomen. De aanbeveling van de STAR uit 1998 was derhalve niet aan dovemansoren 
gericht. Niettemin hebben circa driekwart miljoen werknemers en gepensioneerden binnen 
pensioenfondsen geen enkele medezeggenschap bij het beheer van hun pensioengelden.35

 
 
Conclusie 
 
De laatste jaren kloppen gepensioneerden steeds vaker en harder op de deur van hun 
pensioenfondsen. Dit heeft geleid tot een aantal wetswijzigingen waarmee is beoogd aan hen 
meer zeggenschap te geven. Hoewel uit onderzoek blijkt dat gepensioneerden de laatste 
jaren steeds meer vertegenwoordigd zijn binnen de besturen en de deelnemersraden van 
pensioenfondsen, blijft de macht ten aanzien van de vaststelling van aard en omvang van de 
pensioenvoorziening in handen van de sociale partners, nu pensioenen een plaats innemen 
binnen het algemene arbeidsvoorwaardenoverleg en pensioenfondsen een voornamelijk 
uitvoerende taak hebben. De onvrede van gepensioneerden over de gang van zaken is soms 
terecht: recente voorvallen met betrekking tot de besteding van beleggingsoverschotten laten 
zien dat het erop lijkt dat fondsbesturen soms onvoldoende oog hebben voor de belangen 
van anderen dan werkgevers en werknemers, hetgeen tot strijd met art. 5 lid 4 PSW leidt. 

De jaren van de hoge beleggingsopbrengsten – die in mijn optiek een belangrijke 
katalysator zijn geweest voor de onvrede bij gepensioneerden - lijken nu achter ons te liggen. 
                                                      
35 Dit blijkt uit de tabellen 1 en 2. De NRC van 26 juni 2001 vermeldt onder de kop “Ouderen missen 
stem in pensioen” dat “ruim een miljoen Nederlandse werknemers en gepensioneerden” geen enkele 
medezeggenschap hebben. Waar het getal van ruim een miljoen vandaan komt wordt niet duidelijk. 
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De discussies omtrent de besteding van beleggingsoverschotten bij pensioenfondsen (en de 
vergelijkbare discussie omtrent aandelen of opties voor alle werknemers) zijn daardoor 
enigszins verstomd. Maar irrelevant zijn ze zeker niet geworden. Er zijn belangrijke vragen 
opgeroepen die onvoldoende zijn beantwoord, zoals de vraag wat de in art. 5 lid 4 PSW 
opgenomen taak nu precies meebrengt. Het is zaak op deze en andere vragen over de positie 
van pensioenfondsen ten opzichte van sociale partners en andere belanghebbenden een 
antwoord te formuleren. Bij die formulering dient, zoals in het citaat aan het begin van deze 
bijdrage al is aangegeven, ook voor gepensioneerden een rol te zijn weggelegd. 
 
Mr. R.M. Beltzer is onderzoeker aan het Hugo Sinzheimer Instituut. 
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