
14/ april 2022

 PENSIOEN

Or & Pensioen: 

Zet je in voor je oude dag!
Or’s zien het thema pensioen vaak als saai 
en ingewikkeld. Toch zijn er maar weinig 
onderwerpen op de or-agenda die over zo-
veel geld gaan. Bovendien leeft het onder-
werp vaak op de werkvloer en vragen werk-
nemers zich af: bouw ik wel (voldoende) 
pensioen op? 

Idem wanneer het pensioen inhoude-

lijk en uitputtend geregeld is in een 

toepasselijke cao. De ondernemer heeft 

in die gevallen geen enkele beslisruim-

te. Het pensioen moet aangeboden 

worden op de manier zoals dit is om-

schreven.

Laat een regeling in een cao of in een 

pensioenregeling nog wel (enige) be-

slisruimte voor de ondernemer, bij-

voorbeeld over de nadere invulling van 

enkele punten, dan komt de onderne-

mingsraad op die punten wel instem-

mingsrecht toe. Uiteraard komt de or 

eveneens instemmingsrecht toe wan-

neer de werkgever uit vrije wil een ei-

gen pensioenregeling treft.

De praktijk
De meest voorkomende pensi-

oenkwesties bij ondernemingsraden 

zijn die waarin de ondernemer het 

soort pensioenregeling wil veranderen 

(bijvoorbeeld van een eind- of middel-

loonregeling naar een beschikbare 

premieregeling), van pensioenuitvoer-

der wil wisselen (bijvoorbeeld van be-

drijfsfonds naar verzekeraar, of van de 

ene verzekeraar naar de andere) of 

waar een andere verdeling van de pre-

mie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld 

van 100% werkgever, naar 50% werkge-

ver / 50% werknemer). 

Actuaris
In veel van deze gevallen is het ver-

standig dat de ondernemingsraad ook 

een zogenaamde actuaris inschakelt, 

naast een pensioenrechtspecialist. 

Een actuaris houdt zich bezig met 

doorrekeningen, vooral ook van pen-

sioenen. De actuaris kan (dankzij een 

W
erkgevers in Nederland 

hebben geen generieke ver-

plichting om pensioen aan 

te bieden. Uitgangspunt van de wet is 

dat de arbeidsvoorwaarde ‘pensioen’ 

door werkgevers kán worden aangebo-

den als onderdeel van het arbeidsvoor-

waardenpakket. Toch heeft zo’n 90% 

van de werkgevers een pensioenrege-

ling. Dat is niet alleen omdat hij een 

goed werkgever wil zijn, maar ook om-

dat er wel degelijk een pensioenver-

plichting kan zijn. Deze volgt dan vaak 

uit een cao, of er is een verplicht ge-

steld bedrijfstakpensioenfonds. 

De WOR
De rol van de ondernemingsraad hier-

bij is wisselend. In principe gaat de on-

dernemingsraad namelijk niet over 

primaire arbeidsvoorwaarden. Die be-

horen tot de bevoegdheid van de vak-

bonden. Toch staat in artikel 27 lid 1 

WOR dat de or een instemmingsrecht 

heeft ten aanzien van ‘regelingen op 

grond van een pensioenovereenkomst’. 

Artikel 27 lid 7 WOR specificeert dat tot: 

regelingen in de uitvoeringsovereen-

komst die van invloed zijn op de pensi-

oenovereenkomst, waaronder  

regelingen over:

• de wijze waarop de verschuldigde 

premie wordt vastgesteld;

• de maatstaven voor en de voorwaar-

den waaronder toeslagverlening 

plaatsvindt; en 

• de keuze voor onderbrenging bij een 

bepaalde pensioenuitvoerder, pensi-

oeninstelling uit een andere lidstaat 

of verzekeraar met zetel  

buiten Nederland.

Beslisruimte voor de  
ondernemer
Wanneer er een verplichte deelneming 

in een bedrijfstakpensioenfonds geldt, 

heeft een or geen instemmingsrecht. 

TEKST STEFAN JANSEN EN JOOST VAN MIERLO
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economische en vaak ook wiskundige 

achtergrond), in kaart brengen wat 

voorgestelde wijzigingen financieel 

betekenen voor werknemers. Vaak 

heeft de ondernemer een mooi ver-

haal dat de regelingen ‘bijna hetzelfde 

zijn’ of ‘inhoudelijk nauwelijks van el-

kaar verschillen’, maar blijkt na door-

rekeningen dat alle of bepaalde (groe-

pen) werknemers er toch meer op 

achteruitgaan dan gedacht. Het is 

voor een or die om instemming wordt 

gevraagd dus verstandig niet enkel op 

de cijfers en deskundigen van de on-

dernemer te vertrouwen, maar hier-

voor eigen specialisten in te schake-

len. Uiteraard biedt de WOR deze 

ruimte en zijn de kosten voor de on-

dernemer.

De positie van de or
Zoals bij elke instemmingsaanvraag 

dient de bestuurder de ondernemings-

raad grondig in te lichten over de mo-

tieven. Waarom wordt de wijziging 

voorgesteld? Welke gevolgen heeft dit 

voor werknemers? De or kan na raad-

pleging van deskundigen met opmer-

kingen komen en concrete alternatie-

ven of gewenste wijzigingen in het 

voorstel aangeven. Geregeld komen de 

ondernemer en ondernemingsraad 

niet of onvoldoende tot elkaar; pensi-

oenkwesties zijn veelal zwart/wit. Nog-

al eens leiden pensioenkwesties tot ge-

rechtelijke procedures tussen 

ondernemingsraad en bestuurder. Dan 

doet de ondernemingsraad er goed aan 

een advocaat in de arm te nemen die 

verstand heeft van de WOR én van 

pensioenrecht. De toetsingsmaatstaf 

van de rechter is namelijk of de beslis-

sing van de ondernemingsraad om 

geen instemming te geven, onredelijk 

is. Hoe beter de ondernemingsraad zijn 

eigen stellingen kan onderbouwen, en 

hoe beter deze zijn gedocumenteerd 

met bewijs, hoe groter de kans dat de 

or gelijk zal krijgen. 

Pensioen, zorg voor later?
De pensioendatum ligt voor velen vaak 

nog ver in de toekomst. De materie is 

vaak niet makkelijk te doorgronden. 

Maar zie als or wel het belang van een 

serieuze toetsing van voorstellen in het 

kader van pensioen. Je oude dag kan er 

zo maar een stuk leuker door worden!  
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