
 
 
Informatie over pensioenen van de Commissie Collectieve Belangenbehartiging Senioren 
 
In deze uitgave wordt geprobeerd aan de leden (jong, oud, werkende of gepensioneerd) van 
CNV Publieke Zaak uitleg te geven over de wijze waarop pensioenfondsen functioneren. Wie 
zijn partij, wie houdt toezicht, hoe zit het met de wetgeving, wie zijn de adviseurs etc. 
 
Pensioenregeling 
Pensioen is uitgesteld loon en hoort dus thuis in het arbeidsvoorwaardenoverleg. Het is de 
werkgever die de werknemer het pensioen toegezegd. Een pensioenregeling komt dus tot 
stand in het overleg tussen werknemers en werkgevers. Het maakt onderdeel uit van de 
CAO-onderhandelingen. Vakbonden zijn vaak betrokken bij de totstandkoming en inhoud van 
een pensioenregeling. Echter daar waar een CAO ontbreekt kan een regeling ook in overleg 
met de ondernemingsraad tot stand komen.  
 
Pensioenfonds 
De uitvoering van een overeengekomen pensioenregeling vindt vaak plaats door middel van 
een pensioenfonds. Partijen (werkgever en werknemers) kunnen ook besluiten de uitvoering 
van een pensioenregeling in handen te geven van een verzekeringsmaatschappij. Er zijn on-
dernemingspensioenfondsen die een regeling uitvoeren uitsluitend voor één onderneming. 
Voorbeeld is het pensioenfonds KPN Pensioen en Pensioenfonds Post NL. Daarnaast zijn er 
bedrijfstakpensioenfondsen die een regeling uitvoeren voor een hele sector. Voorbeeld daar-
van is het Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) en het ABP. Bedrijven die tot een bepaalde 
sector behoren zijn verplicht aangesloten bij het desbetreffende pensioenfonds. 
 
Bestuur Pensioenfonds 
Het bestuur van een pensioenfonds wordt paritair samengesteld. Dat wil zeggen dat de 
werkgever evenveel zetels heeft als de werknemers. Wanneer een pensioenregeling onder-
deel uitmaakt van de CAO wijzen de bij die CAO betrokken vakbonden de vertegenwoordigers 
aan van werknemerszijde. Vaak zijn dat de betrokken bestuurders zelf die de CAO afsluiten. 
De werkgever wijst zijn eigen vertegenwoordigers aan. Het bestuur is uitsluitend belast met 
de uitvoering van de afgesproken pensioenregeling. De inhoud van de regeling wordt in het 
CAO-overleg bepaald. 
 
Statuten en reglement 
De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het bestuur zijn verankerd in de statuten. 
De statuten worden opgesteld door een notaris en regelmatig getoetst door de toezichthou-
der De Nederlandsche Bank. Omdat vaak voor een stichtingsvorm wordt gekozen is het pen-
sioenfonds verplicht ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De statuten zijn daar gede-
poneerd en zijn dus openbaar en in te zien. Het pensioenreglement moet aan wettelijke be-
palingen en voorschriften voldoen. Dat is vastgelegd in de Pensioenwet. De toezichthouder 
De Nederlandsche Bank ziet er op toe dat het reglement niet strijdig is met de wettelijke 
bepalingen en voorschriften. Wijzigingen van de statuten en het reglement moeten ter goed-
keuring voorgelegd worden aan de toezichthouder. De toezichthouder kan ook aanwijzingen 
geven om de statuten of het reglement aan te passen als daartoe aanleiding is. 



 
Betrokkenheid deelnemers 
Enkele jaren geleden is, onder druk van ouderenorganisaties, in de Pensioenwet vastgelegd 
dat het pensioenfonds de deelnemers dient te betrekken bij het beleid dat het fonds voert. 
Dat kan op twee manieren. Door de instelling van een deelnemersraad of door het beschik-
baar stellen van een werknemerszetel door een gekozen gepensioneerde. Voor deze laatste 
mogelijkheid hebben veel ondernemingspensioenfondsen gekozen. Deelnemersraden ko-
men bij veel bedrijfstakpensioenfondsen voor. De taak van een deelnemersraad is om het 
bestuur vooraf te adviseren over besluiten die het bestuur van plan is te nemen. Om zo ook 
de betrokkenheid van alle deelnemers bij hun pensioenregeling te bevorderen. De deelne-
mers kiezen hun eigen vertegenwoordigers in de deelnemersraad. Soms vindt dat getrapt 
plaats en wordt dit overgelaten aan de vakbonden die bij de pensioenregeling betrokken zijn. 
Zo worden de vertegenwoordigers in de deelnemersraad van het ABP aangewezen door de 
vier Centrales van Overheidspersoneel die tot het overleg met de minister van Binnenlandse 
Zaken zijn toegelaten. Voor CNV Publieke Zaak is de Christelijke Centrale voor Overheid en 
Onderwijs Personeel (CCOOP) de aangewezen organisatie om vertegenwoordigers voor te 
dragen. Op basis van het ledental wordt jaarlijks vastgesteld hoeveel zetels elke centrale 
mag invullen. De bij de CCOOP aangesloten vakbonden dragen kandidaten voor. Het bestuur 
van de CCOOP beslist wie uiteindelijk wordt voorgedragen. De zittingstermijn is vier jaar en 
een vertegenwoordiger kan maximaal twee keer worden herkozen. Het bestuur van de 
CCOOP heeft besloten om naast gepensioneerden en actief werkende ambtenaren ook een 
vertegenwoordiger van de jongeren in de deelnemersraad voor te dragen. Om daarmee de 
betrokkenheid van alle deelnemers, oud, jong, werkend en gepensioneerd te vergroten. 
 
Verantwoordingsorgaan 
In de Pensioenwet is ook vastgelegd dat er een Verantwoordingsorgaan moet worden inge-
steld. Elke betrokken geleding, werkgever, werkenden, gepensioneerden en slapers (oud 
deelnemers) hebben het recht om één zetel te bezetten in het Verantwoordingsorgaan. In de 
statuten van het pensioenfonds wordt vastgelegd op welke wijze deze zetels worden verko-
zen en wat de bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn van het Verantwoordingsorgaan. 
Het bestuur van het pensioenfonds legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan. 
Het gaat vooral om de vraag of het bestuur bij haar beleid op een evenwichtige manier heeft 
rekening gehouden met de belangen van alle belanghebbenden. Het verantwoordingsorgaan 
geeft aan de hand van het jaarverslag, de bevindingen van het interne toezicht en andere 
stukken een oordeel over het handelen van het bestuur en over de beleidskeuzes voor de 
toekomst. Dit oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur op dat oordeel, opgeno-
men in het jaarverslag. Het verantwoordingsorgaan heeft recht op overleg met het bestuur 
en met de externe accountant en externe actuaris. Het verantwoordingsorgaan heeft boven-
dien het recht advies uit te brengen over een aantal zaken, onder meer over de vergoedings-
regeling voor bestuursleden, het beleid met betrekking tot het verantwoordingsorgaan en de 
inrichting van het intern toezicht. 
 
Visitatiecommissie 
Intern Toezicht is één van de drie Principes van goed Pensioenfondsbestuur (ofwel Pension 
Fund Governance) zoals opgesteld door de Stichting van de Arbeid (STAR). Voor de inrichting 
van intern toezicht kan een pensioenfondsbestuur kiezen uit een aantal mogelijkheden 
waaronder het instellen van een Raad van Toezicht. Een andere mogelijkheid is het instellen 
van een Visitatiecommissie. Dit wordt door veel pensioenfondsbesturen als één van de meest 
praktische gezien. Een Visitatiecommissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen die geen 
relatie hebben met de onderneming(-en) waarvoor de pensioenregeling wordt uitgevoerd. De 
Visitatiecommissie kijkt of het bestuur haar werk goed doet. Zij kijkt vooral naar:  
- de procedures en processen op het gebied van beleid en bestuur; 



- de ‘checks and balances’ (processen voor interne controle en verantwoording); 
- hoe het bestuur het Pensioenfonds aanstuurt; 
- hoe het bestuur omgaat met de risico’s op lange termijn.     
Zij rapporteert aan het bestuur. Wat de Visitatiecommissie van het bestuur vindt, staat  in het 
jaarverslag. Het bestuur bespreekt de rapportage van de Visitatiecommissie met het Verant-
woordingsorgaan. 
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