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Stichting pensioenbehoud vraagt novelle aan Eerste Kamer
De Stichting Pensioenbehoud verzoekt aan de Eerste Kamer om een novelle te vragen aan de
regering om de opgenomen maximering van het aantal zetels voor gepensioneerden in het paritair
bestuur van pensioenfondsen tot 25% te laten vervallen bij de behandeling van het wetsvoorstel
versterking bestuur pensioenfondsen.
Na raadpleging van deskundigen is gebleken dat het rechtsstatelijk gezien deze maximering van
gepensioneerden in strijd is met het verbod van discriminatie zoals omschreven in artikel 14 van het
Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) evenals in artikel 1 van het Protocol 12.
Deze verdragsbepaling verbiedt dat tussen (groepen) dezelfde belanghebbenden van werknemers en
gepensioneerden bij het - eindelijk verkregen - recht op zeggenschap voor gepensioneerden
discriminatie plaatsvindt bij de benoeming in het bestuur van het pensioenfonds. Tussen deze beide
groepen is het gelijkheidsbeginsel van kracht op basis van het EVRM.
Daarnaast is een uitgangspunt van het Nederlandse rechtspersonen recht dat een lid van een bestuur
van een rechtspersoon zich bij de uitoefening van zijn functie laten leiden door het belang van de
rechtspersoon. Het is daarom onjuist om vertegenwoordigers van bepaalde groepen buitenstaanders
gekwantificeerd op te nemen in zo'n bestuur. Ook moreel is discriminatie niet te rechtvaardigen.
Daarenboven is in 2012 de initiatiefwet Koser Kaya Blok aangenomen, maar deze wet is nog niet in
werking getreden. Deze wet kent terecht géén maximering van het percentage pensioengerechtigden
en die situatie dient gehandhaafd te blijven. En dat geldt eveneens voor het beroepsrecht voor
minderheden dat in het voorliggende wetsvoorstel is vervallen voor de deelnemersraad. Het is in strijd
met de beginselen van een rechtsstaat om deelnemers en gepensioneerden die eventueel hun
aanspraken en rechten verliezen bij verplicht collectief ‘invaren’ geen beroep te geven op de rechter
om de rechtmatigheid daarvan vast te stellen.
De Stichting Pensioenbehoud doet een beroep op de leden van de Eerste Kamer om te stemmen voor
een novelle met bovengenoemde inhoud om recht te doen aan de gepensioneerden in onze
samenleving.
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