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Pensioenfondsen onder vuur: werk voor het kabinet-Balkenende 
 

R.M. Beltzer 

 

Wie het economische en financiële nieuws de laatste maanden heeft bijgehouden, moet het 

zijn opgevallen dat pensioenfondsen meer dan voorheen de aandacht van de pers trekken. 

Na jaren van voorspoed lijkt de financiële positie van sommige pensioenfondsen plotseling 

in gevaar te zijn.1 De internetzeepbel is uiteengespat, ‘klassieke’ bedrijven in binnen- en 

buitenland presteren minder goed dan vorig jaar - of wekken in ieder geval die schijn 

doordat zij het creatief boekhouden hebben moeten loslaten - en het algemeen vertrouwen in 

de economie daalt. Dit heeft overduidelijke en plotselinge gevolgen voor de beurskoersen 

gehad, hetgeen een belangrijke verklaring biedt voor de grote aanslag op de rijkdom van de 

pensioenfondsen, die nu juist de laatste jaren meer en meer hun vermogen in aandelen 

hebben belegd.2 En het ongeluk komt niet alleen: ongelukkigerwijs vallen de dalende 

beurskoersen samen met het moment waarop pensioenfondsen door de demografische 

ontwikkelingen en de grote loonstijgingen van de laatste jaren (die worden doorvertaald in 

hogere pensioenaanspraken en forse backserviceverplichtingen) juist grotere financiële 

verplichtingen krijgen. Vandaar dat premieverhogingen worden aangekondigd (ABP, 

PGGM), voorstellen voor langer doorwerken en lagere pensioenen het licht zien (zie het 

regeerakkoord) en indexatie een jaartje wordt overgeslagen. Gepensioneerden voelen dat 

direct in hun portemonnee, vooral nu ook de inflatie toeneemt; zij menen dat zij op 

onaanvaardbare wijze benadeeld worden waardoor hun roep om meer zeggenschap in de 

pensioenfondsen steeds hoorbaarder wordt. Waar pensioenfondsen tot voor kort een rustig 

en stabiel bezit waren, liggen zij nu op verschillende terreinen onder vuur. Dat roept de 

vraag op of de commotie terecht is, en zo ja, of vertrouwd moet worden of het 

zelfregulerende en –corrigerende vermogen van pensioenfondsen of dat van de overheid een 

helpende hand mag worden verwacht. 

 

 

                                                 
1 De Volkskrant van 25 juli jl. meldt dat tweehonderd van de duizend pensioenfondsen een 
dekkingsgraad hebben van 100 tot 110%; veertig hebben reeds een vermogenstekort. Volgens 
onderzoek van de bank Dexia Nederland heeft de pensioensector 25 miljard euro extra nodig om een 
dekkingsgraad van 110% te halen (NRC Handelsblad van 13 augustus 2002). 
2 Eind 2001 bedroeg het gemiddelde belang van aandelen in de portefeuille 44% (Persbericht 
Vereniging van bedrijfstakpensioenfondsen, 2 april 2002 (zie www.vvb.nl)). 



Overschotten en indexering 

 

Gedurende de jaren dat pensioenfondsen huizenhoge rendementen haalden op hun 

beleggingen, plukten vele ondernemingen daar de vruchten van: door de grote overschotten 

in de fondsen kon de pensioenpremie worden verlaagd of behoefde deze zelfs niet te worden 

betaald (premievakantie); soms kregen bedrijven simpelweg de overschotten op hun 

rekening geboekt (o.a. Unilever, Nedlloyd en KPN). Zolang de pensioentoezegging zelf niet 

in gevaar kwam, hadden pensioenfondsen, ondernemingen, sociale partners en politiek er 

weinig moeite mee. Ook gepensioneerden waren in vergelijking tot de huidige situatie 

tevreden3: de inflatie was laag en hoewel indexatie van pensioenen vrijwel altijd een 

voorwaardelijk karakter had, indexeerden vele pensioenfondsen niettemin op gezette tijden 

de ingegane pensioenen. Die vanzelfsprekendheid is verdwenen. Onder invloed van 

tegenvallende financiële resultaten stelden pensioenfondsen als het ABP en die van KPN, 

Wegener en PCM Uitgevers de indexatie dit jaar ter discussie. 

Het uitblijven van indexatie is gezien de gestegen inflatie een aanslag op de 

koopkracht van gepensioneerden. Die beginnen zich inmiddels steeds meer te roeren. Eind 

2001 opende de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen een meldpunt waar 

gepensioneerden de indexatie die zij van hun pensioenfonds krijgen kunnen opgeven. Doel 

hiervan was te inventariseren of gepensioneerden wel een adequate compensatie krijgen 

voor de snel gestegen inflatie. Al snel kreeg het meldpunt honderden telefoontjes. 

Pensioenfondsen die voorheen overschotten hadden en nu indexatie weigeren, verweren 

zich met de stelling dat overschotten en indexering niets met elkaar te maken hebben. 

Bovendien zijn de overschotten op dit moment veranderd in tekorten, dat wil zeggen: de 

door de Pensioen- en Verzekeringskamer gewenste dekkingsgraad van 120% wordt door 

veel fondsen niet meer gehaald.4 Begin 2001, toen de rek uit de groei van het 

pensioenfondsvermogen duidelijk werd, merkte de voorzitter van de Stichting 

Ondernemingspensioenfondsen in de pers op: “Indexatie en overschotten, die ik overigens 

liever buffers noem, staan helemaal los van elkaar. Pensioenfondsen moeten wettelijk een 

solide beleggingsbeleid voeren, en moeten de buffers hebben die bij hun risico’s horen. Als er 

                                                 
3 Toegegeven moet worden dat enkele organisaties al in een eerder stadium voor meer zeggenschap 
voor gepensioneerden pleitten. Die roep staat echter in geen verhouding tot de gedurende de laatste 
twee jaren gehoorde protesten van gepensioneerden. 
4 Het Actuarieel Genootschap vindt een dergelijke eis overigens weinig genuanceerd. Volgens hem is 
het zelfs onnodig van alle fondsen een dekking van 100% te eisen. Een fonds met veel jonge 
werknemers zou bijvoorbeeld onder de 100% kunnen zitten (De Volkskrant van 10 augustus 2002, 
“Rekenaars willen discussie over pensioen”). 



dan nog geld over is, moet het bestuur daarover beslissen. Dat is iets heel anders dan de 

indexatie. Er is bijna geen enkel fonds dat niet op redelijke basis aan indexatie wil doen, 

afhankelijk van de financiële positie die het heeft. Daar hebben wij de overheid niet voor 

nodig en overheidsbemoeienis was in een aantal situaties ook niet beter uitgepakt. 

Integendeel.”5

Overschotten en indexatie staan echter niet geheel los van elkaar. Het handelen van 

het pensioenfondsbestuur dient immers de wettelijke toets van art. 5 lid 4 PSW te doorstaan, 

welke bepaling inhoudt dat alle belangen op evenwichtige wijze dienen te worden 

vertegenwoordigd. Besluit een pensioenfonds in het jaar 2001 de overschotten – gecreëerd 

met behulp van mede door gepensioneerden betaalde premies - louter uit te keren aan de 

werkgever en/of aan de werknemers (bijvoorbeeld door een premievakantie in te lassen) om 

vervolgens in het jaar 2002 vanwege geldgebrek een einde te maken aan de traditie van 

indexatie van ingegane pensioenen, dan kan in bepaalde gevallen de conclusie worden 

getrokken dat het bestuur zijn wettelijke plicht schendt. Het verweer dat indexatie geen recht 

is maar een gunst die op elk moment weer kan worden ingetrokken, komt dan wat mager 

over. 

Wie in vette jaren oogst, moet die oogst eerlijk verdelen en wat van die oogst bewaren 

voor het geval de magere jaren komen, ook al is dat moment niet met Bijbelse precisie uit te 

rekenen.6 VNO-NCW stelde onlangs dat de pensioenlasten gemiddeld twaalf tot vijftien 

procent van de loonkosten uitmaken. In de goede beursjaren hebben veel bedrijven die 

lasten niet gedekt. Dat blijkt wel uit het feit dat na jaren van hoge beurswinsten 

pensioenfondsen in twee jaar van tegenvallende resultaten onder andere naar het middel 

van premieverhoging grijpen.7 Dit lijkt op onverstandig vermogensbeheer. Onaanvaardbaar 

wordt het echter indien men er met tussenkomst van het pensioenfonds tevens voor heeft 

gekozen in de vette jaren de belangen van sommigen te behartigen om vervolgens in de 

magere jaren de belangen van anderen op te offeren. Op die manier worden deze anderen 

dubbel getroffen. Ter adstructie: tussen 1990 en 1999 hebben de pensioenfondsen gemiddeld 

een rendement op geïnvesteerd vermogen gehaald van ruim elf procent, meer dan 

noodzakelijk om aan de financiële verplichtingen te voldoen. In dezelfde periode daalden de 

pensioenpremies van twintig naar gemiddeld twaalf procent . Hierdoor kwam men beneden 

                                                 
5 NRC Handelsblad van zaterdag 17 februari 2001, p. 18. 
6 De terugklap kwam in 2001, niet na zeven, maar na zes jaren van stijgende beleggingsopbrengsten. 
“Wie wat bewaart heeft wat” geldt natuurlijk niet alleen ten aanzien van rijke pensioenfondsen. In dit 
verband is het aardig de plannen ten aanzien van de reserves van de WW-fondsen te volgen. 



de kostprijs uit en zo is ingeteerd op de aanwezige buffers. Al in 1999 waarschuwde de 

Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in zijn rapport “Generatiebewust beleid” 

voor ‘potverteren’: sociale partners en politiek waren doof. Oproepen tot matigheid doen het 

nu eenmaal niet goed als “the sky the limit” lijkt. Sommige pensioenfondsen hebben nog in 

2001, toen de kentering optrad, de premies verlaagd door overschotten te gebruiken. 

Gepensioneerden profiteerden niet evenredig mee. 

Een gang naar de rechter om het beleid van het pensioenfonds aan de kaak te stellen 

wordt inmiddels niet geschuwd. Vooral deelnemersraden – ‘ondernemingsraden’ voor 

pensioenfondsen bestaande uit vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers en andere 

belanghebbenden, in het bijzonder gepensioneerden – laten zich horen. De raden van enkele 

pensioenfondsen hebben inmiddels op grond van hun fonkelnieuwe beroepsrecht bij de 

Ondernemingskamer tegen hun eigen pensioenfonds geprocedeerd.8 Telkens ging het om 

vermeende verwaarlozing door het pensioenfondsbestuur van de belangen van hen die niet 

of nauwelijks in datzelfde bestuur vertegenwoordigd waren (lees: gepensioneerden en 

slapers). De deelnemersraad van het pensioenfonds van Kemira spande medio 2001 een 

procedure aan tegen het bestuur van het fonds, stellende dat het bestuur in redelijkheid niet 

tot zijn besluit had kunnen komen – kort gezegd – de indexeringsmethodiek zoals die 

vroeger werd toegepast los te laten. De Ondernemingskamer stelde de deelnemersraad in 

het gelijk, waardoor in casu het voorwaardelijke karakter van de indexeringstoezegging 

werd doorbroken.9

Deze zomer deed de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam een 

uitspraak over een verschil van inzicht tussen de deelnemersraad van het pensioenfonds van 

Esso en een bestuursorgaan van dat fonds over het wel of niet bestaan van een recht op 

indexering. In die uitspraak werden terugstorting van overschotten en het niet-indexeren 

van ingegane pensioenen niet als twee volstrekt gescheiden grootheden behandeld. De 

Ondernemingskamer overwoog namelijk dat “van een onevenredige belangenbehartiging 

sprake (zou) kunnen zijn indien het fonds over een reeks van jaren – per saldo – aanzienlijke 

overschotten zou behalen en aan de ondernemingen zou restitueren terwijl geen, althans 

volstrekt onvoldoende, middelen zouden worden besteed aan koopkrachtbehoud van 

gepensioneerden.” In casu deed zich dat niet voor, waarbij de Ondernemingskamer in 

                                                                                                                                                         
7 Het gemiddelde rendement dat Nederlandse pensioenfondsen in 2001 hebben behaald is –2,8%; over 
de laatste tien jaar bedraagt het gemiddelde 10%. 
8 Voorheen 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 
Ondernemingskamer is ingesteld (art. 6d PSW). 



aanmerking nam dat de bij het fonds aangesloten ondernemingen de laatste jaren per saldo 

aanzienlijk meer hadden moeten bijstorten dan zij hadden terugontvangen. Ook was er in 

deze casus – in tegenstelling tot de Kemira-zaak – volgens de Ondernemingskamer geen 

sprake van een bestendig indexeringsbeleid, zodat er geen rechtens te honoreren 

verwachtingen ten aanzien van indexatie waren gewekt. Lutjens lijkt in het NJB van 2 

augustus 2002 minder streng dan de Ondernemingskamer: hij acht het “niet uitgesloten” dat 

een relatie kan worden gelegd tussen indexatie en pensioenoverschotten waar de 

pensioenfondsen jarenlang over hebben kunnen beschikken en de miljoenen die in een aantal 

gevallen naar de werkgever zijn terugbetaald, “hoewel ook dát enkele gegeven een eventueel 

later niet-indexeren niet a priori onaanvaardbaar maakt.” De precieze reikwijdte van de 

uitspraak in de Esso-zaak is ongewis; hoewel het mij voorkomt dat fondsen die de 

werkgever rijkelijk uit de pensioenpot hebben laten graaien zonder de ingegane pensioenen 

te indexeren gemor van hun deelnemersraad serieus moeten nemen, waarbij het er niet toe 

doet of de werkgever de plicht heeft eventuele tekorten aan te vullen. 

 

Zeggenschap 

 

Onder de twee kabinetten-Kok is het democratisch gehalte binnen pensioenfondsen 

onderzocht en vergroot. Uit de in 2001 gehouden evaluatie van het in 1998 tussen de STAR 

en het Coördinatieorgaan Samenwerkende Ouderenorganisaties gesloten pensioenconvenant 

is gebleken dat steeds meer pensioenfondsen deelnemersraden instellen en er binnen 

pensioenfondsbesturen steeds meer ruimte wordt gecreëerd voor andere belanghebbenden 

dan sociale partners, in het bijzonder voor gepensioneerden.10 Hoewel er het een en ander is 

verbeterd aan de positie van gepensioneerden binnen pensioenfondsen, hebben velen van 

hen – vooral onder invloed van de hierboven vermelde ontwikkelingen - het gevoel dat hun 

belangen onvoldoende worden behartigd: op zijn best mogen ze meepraten, maar niet 

meebeslissen. Zij eisen wettelijke maatregelen die meebrengen dat zij evenveel zetels in 

bestuur en deelnemersraad krijgen als werkgevers en werknemers hebben. De 

vertegenwoordigers van die laatste twee groepen voelen daar weinig voor. Kort samengevat 

lijken hun opvattingen erop neer te komen dat pensioenen het exclusieve terrein van sociale 

partners zijn die pensioen als onderhandelingspunt bij het arbeidsvoorwaardenoverleg 

beschouwen. Aard en omvang van de pensioentoezegging is afhankelijk van de uitkomsten 

                                                                                                                                                         
9 OK 27 september 2001, PJ 2001, 99 met noot W. van Heest. 
10 Zie hierover R.M. Beltzer, “Zeggenschap van gepensioneerden”, SMA 2001, p. 471-480. 



van dat overleg; het pensioenfondsbestuur - waarin ook sociale partners de dienst 

uitmaken11 – voert de afspraken uit. Bovendien menen zij dat gepensioneerden eenzijdig de 

belangen van henzelf behartigen. 

Om de actieve lobby van gepensioneerden enige wind uit de zeilen te nemen, had de 

Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) bij de kabinetsformatie een uit zes 

onderdelen bestaande wensenlijst voor informateur Donner geformuleerd. Één van die 

punten betrof de zeggenschap van gepensioneerden: “De VB is een groot voorstander van 

medezeggenschap voor gepensioneerden. Uit de eindevaluatie van het 

Medezeggenschapsconvenant (juli 2001) blijkt dat op dit terrein goede resultaten zijn 

geboekt. Wetgeving is dan ook niet aan de orde. Wel staat in de komende jaren verbetering 

van de kwaliteit van de zeggenschap voorop.” Eind juli pleitten belangenverenigingen van 

gepensioneerden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid juist voor meer 

zeggenschap nu een op de vijf pensioenfondsen door de aanhoudend slechte beurs in de 

problemen dreigen te geraken. De vakbonden reageerden direct: “meer zeggenschap voor 

gepensioneerden is niet nodig, het pensioenfondsbestuur dient alle belangen te dienen, dus 

ook die van gepensioneerden. Daarmee verdraagt zich slecht dat bestuursleden 

deelbelangen gaan behartigen.”12

 

De toekomst 

 

De pensioenwereld reageert op bovenstaande problemen met dezelfde reactie die men ten 

aanzien van andere onderwerpen al eerder heeft kunnen waarnemen: men gelooft sterk in 

zelfregulering en wijst een inbreuk van de wetgever op het  zorgvuldig opgebouwde 

systeem resoluut af. Die reactie is goed te begrijpen. Niemand houdt van bemoeienissen met 

de eigen zaak, zeker wanneer men zich door het IMF en de Wereldbank gesteund weet in de 

opvatting dat het Nederlandse pensioensysteem tot de beste van de wereld behoort. Recent 

heeft het kabinet de opvatting verkondigd dat het nationale pensioenstelsel aan alle 

doelstellingen van Europese Raad voldoet, zoals het bieden van een adequaat inkomen en de 

betaalbaarheid van het stelsel op de langere termijn.13 Pensioenfondsen zien ten slotte het 

                                                 
11 Een interessante vraag is in hoeverre er in dit verband sprake is van coördinatie tussen het 
pensioenfondsbestuur en de sociale partners die het arbeidsvoorwaardenoverleg voeren. 
12 Zie o.a. de Haagsche Courant van 29 juli 2002, “Pensioen geen zaak 65-plusser”. 
13 Persbericht Ministerraad 12 juli 2002, www.minaz.nl. 



eigen gelijk bevestigd door het gegeven dat de wetgever recentelijk een aantal 

wetsvoorstellen heeft gedaan die tot scherpe reacties uit de pensioenwereld hebben geleid.14

Hoewel de defensieve reactie begrijpelijk is, is zij niet zonder meer juist. Er zijn goede 

argumenten aan te voeren voor de stelling dat overheidsbemoeienis met het 

pensioensysteem gewenst kan zijn, en enkele daarvan zijn terug te voeren op het gegeven 

dat de pensioenwereld niet in alle opzichten zelfcorrigerend is gebleken. Er waren 

uitspraken van het Europese Hof van Justitie nodig om de positie van deeltijders en 

vrouwen te verbeteren, en ook heden ten dage kan men zich afvragen of pensioenfondsen 

voldoende inspelen op gewijzigde maatschappelijke opvattingen. Zo zijn er vele 

pensioenfondsen die gezien hun regelgeving nog steeds uitgaan van het klassieke 

Nederlandse kostwinnersmodel, waarin alle mannen tot de pensioengerechtigde leeftijd bij 

dezelfde werkgever blijven. Dat model is al jaren niet meer de standaard. Doordat 

werknemers niet zo lang als voorheen bij dezelfde werkgever blijven, is het bijna 

onvermijdelijk dat zij regelmatig pensioenbreuken leiden. Daarnaast hanteren nog vele 

fondsen de leeftijdsgrens van 25 jaar voor toetreding tot een pensioenregeling, wat met name 

vrouwen treft die op latere leeftijd (enige jaren) stoppen met werken en die daardoor te 

weinig opbouwjaren hebben. Voorts is te wijzen op een weinig flexibele en hoge franchise 

die ertoe bijdraagt dat veel tweeverdieners – in tegenstelling tot de alleenverdienende 

kostwinner - nooit een eindresultaat van 70% van het laatstverdiende (gezamenlijke) loon 

behalen,15 alsmede op het toenemen van het aantal functies dat in pensioenregelingen 

simpelweg wordt uitgesloten16 als reactie op het feit dat discriminatie van flexibele 

arbeidskrachten (deeltijders, werknemers met een bepaalde-tijdcontract) door de Europese 

en de nationale rechter verboden is. Hoewel het een en ander is af te dingen op recente 

wetsvoorstellen, moet benadrukt worden dat zij werden ingegeven door het feit dat sociale 

partners binnen en buiten pensioenfondsen zich de omvang van “de witte vlek” – personen 

die zijn uitgesloten van pensioenopbouw - naar het oordeel van de politiek onvoldoende 

aantrekken. 

                                                 
14 Ik noem als voorbeeld een initiatiefwetsvoorstel van de kamerleden Schimmel en Depla van 11 april 
2001 (Wet minimumpensioen en regeling koopkrachtbescherming). Zie voor juridisch commentaar 
o.a. H.M. Kappelle, “Schimmel/Depla: Een waardevast pensioen voor alle werknemers?”, TVP 2001, 
p. 69-71. 
15 Dit probleem wordt goeddeels veroorzaakt door de systematiek van de AOW. Er is een groot aantal 
pensioenfondsen dat zonder discussie voor alle werknemers een franchise hanteert die is gebaseerd 
op de AOW voor gehuwden. 
16 Een ook volgens de regering ongewenste ontwikkeling (Kamerstukken II 1997/1998, 25 694, nr. 1, p. 
4). Juridisch is er echter weinig tegen in te brengen, tenzij sprake is van ongelijke beloning voor gelijke 
arbeid (vgl. HR 8 april 1994, NJ 1994, 704 (Agfa/Schoolderman). 



 Kortom: ons pensioenstelsel mag dan wel in internationaal perspectief gezien ‘goed’ 

zijn, men dient te bedenken dat deze kwalificatie vooral te danken is aan het feit dat we geen 

omslagstelsel, maar een kapitaaldekkingsstelsel hebben, ons wettelijk systeem 

pensioenaanspraken relatief veilig stelt en wij verschoond zijn gebleven van 

pensioenschandalen zoals die zich in het Verenigd Koninkrijk na liberalisering van het 

pensioensysteem hebben voorgedaan, en er waarborgen voor solidariteit zijn ingebouwd. 

Het zegt niets over het democratisch gehalte van het pensioensysteem of over zijn vermogen 

zich aan te passen aan nieuwe, lastige situaties. Zo’n situatie betreft tevens de plotseling 

dreigende tekorten van pensioenfondsen. Gezien het belang van een goed pensioen voor de 

gehele bevolking en het feit dat het beheren van het pensioengeld anno 2002 van een 

volstrekt andere orde is dan in vroeger tijden, kan met recht de vraag worden gesteld of de 

niet democratisch gekozen pensioenfondsbesturen voldoende geëquipeerd zijn om dit 

belang in hun eentje te dienen, en of aan het uitvoeren de door hen voorgedragen 

oplossingen, zoals het afschaffen van indexering of het verhogen van de premie, bepaalde 

wettelijke voorwaarden moeten worden gesteld.  

Het pensioendossier zal het kabinet-Balkenende voldoende werk te bieden hebben. 

Dit kabinet dient een andere koers te volgen dan zijn voorganger. Onder de kabinetten-Kok 

was het betaalbaar houden van arbeid (“werk, werk, werk”) een van de kerndoelstellingen. 

Premievakanties voor bedrijven die toch al een pensioenoverschot hadden pasten daar goed 

in. Ook de overheid heeft in het verleden een greep van dertig miljard gedaan in de kas van 

het ABP voordat dat werd geprivatiseerd. Juist nu de tijden overvloed voorbij zijn, dient de 

overheid duidelijk te verantwoorden keuzes te maken. Het lijkt erop dat de nadruk in de 

nabije toekomst dient te liggen op het waarborgen van de pensioentoezegging en de 

koopkracht, derhalve op het beteugelen van de inflatie en de looneisen. Wellicht brengt het 

behouden van de waarborg mee dat wettelijke plafonds moeten worden ingesteld ten 

aanzien van het in aandelen te beleggen vermogen. Misschien dient de overheid zelf 

inspanningen te leveren om indexering van pensioenen te waarborgen. Te denken valt aan 

het instellen van een soort indexeringsfonds, waarvoor tevens alle (ex-)deelnemers premie 

betalen. Een makkelijker in te voeren maatregel kan zijn dat pensioenfondsen helder zullen 

moeten motiveren waarom zij niet tot indexatie overgaan.17 Welke weg de overheid ook 

moge inslaan, het mag niet zo zijn dat zij enerzijds werkloos toekijkt hoe het tweede-

pijlerpensioen onder druk staat en anderzijds de het ondervangen van die druk op 

                                                 
17 Zie de Hoofdlijnen voor een nieuwe Pensioenwet, Kamerstukken II 2002-2002, nr. 1, p. 7. 



individueel niveau ontmoedigt: voorstellen tot het afschaffen van de lijfrenteaftrek en de 

spaarloonregeling zullen met dit in het achterhoofd goed overwogen moeten worden.18

Ook een belangrijk punt is de taak van het pensioenfondsbestuur. Die taak dient 

glashelder geformuleerd te worden om oeverloze discussies over zeggenschap binnen 

pensioenfondsen te beëindigen. Een voorzet van mijn kant zou zijn dat waarborgen worden 

ingebouwd zodat bestuurders hun functie niet als nevenfunctie kunnen beschouwen en zich 

niet al te zeer committeren aan de premiebetalende onderneming: ze zitten er immers voor 

het pensioen van huidige en toekomstige gepensioneerden en niet voor de 

ondernemingswinst. Tevens moet duidelijk worden wat de rol van gepensioneerden is: kiest 

het kabinet voor de status quo, omdat meer zeggenschap van gepensioneerden leidt tot 

hogere kosten die de werkende moeten opbrengen? Streeft het juist naar meer macht voor 

gepensioneerden om tegenwicht te bieden aan de gevoelde gebrekkige belangenbehartiging 

van deze groep? In juridische termen: wat is de reikwijdte van art. 5 lid 4 PSW en wat zijn de 

gevolgen daarvan? Het beantwoorden van deze vragen dient in goede samenspraak met de 

pensioensector te geschieden, hetgeen immers de beste waarborg biedt voor evenwichtige 

rechtsregels. Pensioenstaatssecretaris Rutte kan zich opmaken voor een uitdagend dossier. 

                                                 
18 Zie over deze voorstellen C. de Swart, “Kabinet gaat slordig om met pensioenstelsel”,  NRC 
Handelsblad van woensdag 28 augustus 2002. 
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