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Geachte heer Jaarsma,

In het nu bij het parlement voorliggende wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen wordt een
hoorrecht voor verenigingen van gepensioneerden geïntroduceerd.
Behalve als waarborg om, tegen de achtergrond van het schrappen van het individueel
bezwaarrecht, ‘de belangen van pensioengerechtigden bij de besluitvorming te borgen’ wordt
die introductie in de Memorie van Toelichting op voornoemd wetsvoorstel gemotiveerd door
te verwijzen naar het gegeven dat gepensioneerden door sociale partners ‘over het algemeen
niet of minder worden betrokken’ bij de besluiten die deze rondom wijziging van de
pensioenovereenkomst hebben te nemen.
Met die introductie als ook met de argumentatie daarvoor wordt het belang van verenigingen
van gepensioneerden nog eens benadrukt èn krijgen ze voor het eerst een plek in de
pensioenwetgeving. Het zal u duidelijk zijn dat dat door de Koepel Gepensioneerden (de
organisatie van alle gepensioneerdenverenigingen bij zowel bedrijfstak- als
ondernemingspensioenfondsen immers) wordt verwelkomd.
Bedoeld hoorrecht gaat een rol krijgen in de zogenaamde ‘arbeidsvoorwaardelijke fase’ van
het traject naar een mogelijk nieuwe pensioenovereenkomst, waarin zoals aangegeven
sociale partners een aantal belangrijke besluiten dienen te nemen. Het is daarbij van evident
belang dat zoveel mogelijk gepensioneerden kennis kunnen nemen van het bestaan van een
gepensioneerdenvereniging bij hun (voormalige) onderneming dan wel in hun (voormalige)
bedrijfstak respectievelijk kunnen besluiten daar lid van te worden. Dat verhoogt immers de
representativiteit van bedoelde verenigingen en daarmee het draagvlak onder hun
activiteiten als ook de noodzakelijke betrokkenheid van gepensioneerden bij het
pensioendossier.
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Dat zijn dan ook de redenen dat ik mij, onder verwijzing naar artikel 115h Pensioenwet, tot u
wend. Op basis van genoemd artikel is een pensioenfonds ‘gehouden om op verzoek van
pensioengerechtigden of een vereniging van pensioengerechtigden mee te werken aan de
verstrekking van informatie aan de pensioengerechtigden van het fonds over het voornemen
tot oprichting, of over het bestaan, van een vereniging van pensioengerechtigden.’
De Koepel Gepensioneerden zou het toejuichen als de Pensioenfederatie (als
vertegenwoordiger van pensioenfondsen) haar leden in het kader van de voorziene overgang
naar een nieuwe pensioenwetgeving op korte termijn (pro-)actief zou benaderen met het
pleidooi in overleg met de in hun onderneming dan wel bedrijfstak actieve verenigingen van
gepensioneerden te bezien op welke wijze kan worden meegewerkt aan bedoelde
informatieverstrekking. Daarin ligt volgens mij een gemeenschappelijk belang.
Ik wijs daarbij met name nog op de opmerkingen van de toenmalige verantwoordelijke
bewindspersoon als het gaat om het verstrekken van persoonsgegevens in het kader van de
belangenbehartiging door verenigingen van gepensioneerden:
‘De huidige wetgeving biedt geen belemmeringen om gegevens te verstrekken ter oprichting
of instandhouding van een vereniging van pensioengerechtigden. Het is aan de
pensioenfondsen zelf om te bepalen of ze medewerking verlenen. Het kabinet acht het zeer
wenselijk dat fondsen dit doen en is daarom voornemens om in de wet te regelen dat
fondsen hun medewerking moeten verlenen bij het verstrekken van informatie over de
oprichting en/of het bestaan van een vereniging van pensioengerechtigden. Op deze manier
kunnen alle pensioengerechtigden geïnformeerd worden over de manier waarop zij lid kunnen
worden van de vereniging en over de activiteiten van de vereniging.’
Genoemd voornemen heeft zoals bekend haar beslag gekregen in artikel 115h Pensioenwet.
Gelet op de technologische ontwikkelingen sindsdien lijkt het verstrekken van emailadressen
inmiddels overigens meer voor de hand te liggen dan ‘fysieke postadressen’.
Ik verneem graag op korte termijn van u.
Vriendelijke groet,

Koepel Gepensioneerden
mr. John Kerstens
(voorzitter)

