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Scheiding der geesten 
 
 
Werkgevers en werknemers hebben divergerende belangen “and never the twain shall 
meet”. Dit arbeidsrechtelijk axioma lijkt met name de laatste jaren aan erosie onderhevig. Zo 
hadden werkgevers- en werknemersorganisaties na jaren binnen de SER overeenstemming 
bereikt over de WAO, maar vonden het kabinet tegenover zich, dat slechts delen van de 
SER-plannen wilde overnemen. Enkele jaren daarvoor deed zich iets vergelijkbaars voor ten 
aanzien van de inrichting van de arbeidsvoorziening. Van recente datum is de ruzie tussen 
sociale partners en overheid over het fiscaal faciliteren van het pre-pensioen. Is het bij deze 
gevallen de overheid geweest die de plannen van sociale partners van tafel veegde om er een 
eigen opvatting voor in de plaats te stellen, inmiddels blijken ook anderen dan de overheid – 
gepensioneerden - overeenkomsten tussen werkgevers en werknemers terzijde te willen en 
daadwerkelijk te kunnen stellen. 

Voor pensioenfondsen is het hoofdstuk van de eerst hevig stijgende en daarna fors 
dalende beurzen, de aanhoudende lage rente en de stijgende lonen die hun weerslag hebben 
op de pensioenaanspraken nog niet gesloten. Hoewel de beurzen inmiddels uit het dal lijken 
te komen, zijn pensioenfondsen nog niet geheel bekomen van de substantiële verliezen – het 
gaat om tientallen miljarden euro’s - die zij in hun immer uitdijende aandelenportefeuille 
hebben geleden. Belanghebbenden voelen dat in hun eigen portemonnee: werkgevers zien 
de pensioenpremies stijgen, werknemers dienen zelf (hogere) premies te betalen en/of 
genoegen te nemen met een minder riant pensioen. De derde groep belanghebbenden, de 
gepensioneerden, zien de indexering van hun ingegane pensioenen in gevaar komen. Zo lijkt 
de pijn evenwichtig te worden verdeeld over de drie groepen. 

Veel gepensioneerden vinden echter dat er van evenwicht geen sprake is: zij menen 
dat zij in de goede beursjaren niet hebben meegeprofiteerd en eisen daarom een 
onvoorwaardelijk recht op indexering van hun pensioenen - waarom zouden zij immers wel 
“eerlijk delen” in het dragen van de lasten? 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 gemiddelde pensioenpremies van twintig naar twaalf procent. In veel bedrijven 
werden premievakanties ingevoerd, of werden betaalde premies teruggegeven. Ingegane 
pensioenen werden niet verhoogd. Toen de beurzen instortten, bleken de reserves 
onvoldoende om de klap op te vangen. De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en de 
overheid grepen in, overigens niet op verzoek van de pensioenfondsen zelf, die gewend 
waren alles zelf te regelen. 

Aan dit ingrijpen zitten meerdere aspecten. Ten eerste een financieel aspect. De 
gedachte is dat het terugstorten van pensioenpremies niet is toegestaan indien de premies 
niet kostendekkend zijn. Een cynicus zou hierbij kunnen opmerken dat de overheid boter op 
het hoofd heeft door nu terughoudendheid te preken terwijl zij in het verleden zelf een greep 
van dertig miljard in de kas van het ABP heeft gedaan voordat dat werd geprivatiseerd. Mij 
lijkt dat de huidige, verantwoordelijke staatssecretaris, Rutte, een verstandig voortschrijdend 
inzicht in de praktijk poogt te brengen, al ware het uiteraard helemaal zuiver geweest de 
dertig miljard terug te storten dan wel een deel daarvan aan te wenden om recht te zetten 
dat de lusten destijds niet eerlijk zijn gedeeld. 

Het tweede aspect van overheidsingrijpen ligt op het terrein van de zeggenschap. Zo 
ligt er een convenant tussen sociale partners (verenigd in de STAR) en het Coördinatieorgaan 
Samenwerkende Ouderenorganisaties dat als inzet heeft de zeggenschap van 
gepensioneerden op het beleid van het pensioenfonds te vergroten. Volgens 
gepensioneerden is dat hard nodig. In de meeste besturen maken louter sociale partners de 
dienst uit en zijn gepensioneerden niet als aparte belangengroep vertegenwoordigd 



(bijvoorbeeld niet in de besturen van de twee grootste pensioenfondsen, ABP en PGGM). 
Weliswaar hebben zij samen met werknemersvertegenwoordigers zitting in de 
deelnemersraad, een soort ondernemingsraad voor pensioenfondsen, maar dat orgaan is 
vooral controlerend en bovendien hebben niet alle pensioenfondsen zo’n raad. Daarbij dient 
men te bedenken dat gepensioneerden altijd weggestemd kunnen worden door andere 
groepen – een meerderheid hebben zij nooit. Levert het convenant onvoldoende op, dan zal 
de regering een en ander wettelijk regelen. Het ligt in de verwachting dat de roep van 
gepensioneerden om meer zeggenschap zal worden gehonoreerd. 

De traditionele breuklijn tussen werkgevers en werknemers wordt dus in ieder geval 
wat pensioen betreft meer en meer vervangen door een andere breuklijn: die van 
gepensioneerden versus werkgevers en werknemers. Die breuklijn wordt door de vergrijzing 
steeds zichtbaarder. De laatste jaren zijn gepensioneerden enkele malen naar de rechter 
gestapt om het indexeringsbeleid van hun pensioenfonds aan de kaak te stellen. Meestal ging 
dat via het aan de deelnemersraad toegekende beroepsrecht bij de Ondernemingskamer. Zo 
won de deelnemersraad van het pensioenfonds van Kemira in 2001 een procedure tegen het 
bestuur van het pensioenfonds, stellende dat het bestuur in redelijkheid niet tot zijn besluit 
had kunnen komen de indexeringsmethodiek zoals die vroeger werd toegepast los te laten. 
De laatste gepubliceerde uitspraak is van 16 april jl. en betrof een geschil tussen de 
Vereniging van Gepensioneerden Campina tegen het eigen pensioenfonds. Deze zaak is 
bijzonder, omdat het ditmaal niet de deelnemersraad was die tegen het pensioenfonds in het 
geweer kwam, maar een daarbuiten staande vereniging. De rechtbank Arnhem oordeelde 
dat het pensioenfonds genoeg geld had om de indexering te betalen en dat een korting 
daarop niet was toegestaan. Saillant is dat de deelnemersraad, het orgaan dat deels was 
bedoeld om gepensioneerden een stem te geven, positief had geadviseerd over de verlaging 
van de indexering. De stelling dat de indexeringsafspraak in een CAO was opgenomen kon 
het pensioenfonds niet baten, “nu de Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst geen 
aanknopingspunt biedt voor de gebondenheid van gepensioneerden aan een CAO die is 
gesloten na hun pensionering.” 

De deelnemersraad van Esso verloor eerder de slag bij de Ondernemingskamer, maar 
niet voor de Ondernemingskamer had gesteld 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.” Dit is precies wat er tot in het recente verleden op 
grote schaal aan de orde is geweest. Veel pensioenfondsen die matiging van de indexering 
overwegen of hebben doorgevoerd (en dat zijn er heel veel – zo heeft het ABP aangekondigd 
dat ruim 600.000 ex-ambtenaren dit jaar geen volledige prijscompensatie krijgen) moeten 
deze overweging met angst en beven hebben gelezen, ook al is indexatie nergens als recht 
geformuleerd, maar als iets waartoe het bestuur van tijd tot tijd kan besluiten. Een wettelijk 
indexatierecht zit er overigens bij de huidige stand van zaken niet in. Dat zou vele miljarden 
euro’s aan op te bouwen reserves kosten (daar is niemand behalve gepensioneerden voor te 
porren); een eerder wetsvoorstel van de PvdA en D66 met die strekking is direct in scherpe 
bewoordingen afgewezen. Blijkens de Esso- en Campina-uitspraken is zo’n recht soms 
helemaal niet nodig. De laatste procedure hierover zal nog lang niet zijn gevoerd. 


	Scheiding der geesten 

