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1. Inleiding

Pensioenfondsbestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar de belangen van
(gewezen) deelnemers, pensioengerechtigden, andere aanspraakgerechtigden van het fonds en de bij
het fonds aangesloten werkgever(s).[2] Persoonlijke belangen van de bestuurder mogen in principe
dus geen rol spelen bij de besluitvorming. Om te waarborgen dat persoonlijke, tegenstrijdige belangen
geen invloed hebben op de besluitvorming, introduceert het Wetsvoorstel bestuur en toezicht
rechtspersonen (het ‘Wetsvoorstel’)[3] een wettelijke tegenstrijdigbelangregeling voor stichtingen. De
wettelijke regeling houdt geen rekening met het paritaire bestuursmodel bij pensioenfondsen, waarbij
bestuurders vaak zelf (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of vertegenwoordiger van de
werkgever zijn. De vraag is gesteld of de introductie van deze nieuwe tegenstrijdigbelangregeling
strijdig is met het paritaire bestuursmodel.[4] In dit artikel zullen wij deze vraag beantwoorden.

Wij gaan in dit artikel eerst in op de inhoud van het Wetsvoorstel en de tegenstrijdigbelangregeling die
daarin is opgenomen. Vervolgens beschrijven wij wanneer sprake is van een tegenstrijdig belang, om
daarna deze norm toe te passen op pensioenfondsen met een paritair bestuursmodel. Tot slot gaan wij
in op pensioenrechtelijke wet- en regelgeving die al sinds 2007 bepalingen bevat over
belangenverstrengeling. Wij beschrijven op welke wijze deze sectorspecifieke voorschriften zich
verhouden tot de nieuwe tegenstrijdigbelangregeling uit het Wetsvoorstel.

2. Wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen

Het Wetsvoorstel beoogt enkele aspecten rondom bestuur en toezicht te uniformeren voor alle
rechtspersonen. Bepalingen die al gelden voor de BV en de NV worden ook van toepassing op de
vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. Een van de te uniformeren
regelingen is de tegenstrijdigbelangregeling.[5]

Sinds 1 januari 2013 geldt voor BV’s en NV’s een gewijzigde tegenstrijdigbelangregeling. Voor de
vereniging, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij geldt nog de ‘oude’
tegenstrijdigbelangregeling. De wet voorziet nu niet in een tegenstrijdigbelangregeling voor de
stichting. Wel bestaat er discussie of de regeling voor BV’s en NV’s analoog moet worden toegepast
op stichtingen.[6] In geval van inwerkingtreding van het Wetsvoorstel is deze discussie verleden tijd
omdat de wet dan ook voor stichtingen een tegenstrijdigbelangregeling voorschrijft.
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De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling houdt in dat een bestuurder[7] niet mag deelnemen aan ‘de
beraadslaging en besluitvorming indien hij daarbij een indirect of direct persoonlijk belang heeft dat
tegenstrijdig is met het belang van de rechtspersoon en de daaraan verbonden onderneming of
organisatie’.[8] De bestuurder met een tegenstrijdig belang mag dus niet bij de vergadering aanwezig
zijn als de beraadslaging en besluitvorming over het betreffende agendapunt plaatsvindt. De
bestuurder mag wel voorafgaand aan de behandeling van dit agendapunt aanwezig zijn en worden
gehoord door zijn medebestuurders. Op deze wijze kan de bestuurder de medebestuurders informatie
verstrekken over het agendapunt terzake waarvan hij een tegenstrijdig belang heeft. Vervolgens moet
de bestuurder de vergadering verlaten en beraadslagen en besluiten de medebestuurders over het
betreffende agendapunt. Hierdoor kan — althans zo is de theorie — het persoonlijk belang van een
bestuurder geen rol spelen bij de besluitvorming. Als de medebestuurders eenmaal een besluit
hebben genomen, kan de bestuurder wel uitvoering geven aan het genomen bestuursbesluit. Het
besluit staat immers al vast: daarop heeft het persoonlijk belang geen invloed meer.[9] Het tegenstrijdig
belang heeft dus geen gevolgen voor de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de desbetreffende
bestuurder.

Als een bestuurder met een tegenstrijdig belang wel heeft deelgenomen aan de beraadslaging en/of
besluitvorming heeft dit tot gevolg dat het besluit vernietigbaar is. Iedereen die een redelijk belang heeft
bij de vernietiging van het besluit dat op onjuiste wijze tot stand is gekomen, kan de rechter verzoeken
om vernietiging. Ook de rechtspersoon zelf kan om vernietiging door de rechtbank verzoeken. Indien het
bestuur vóór vernietiging van het besluit al gevolg heeft gegeven aan het besluit — en bijvoorbeeld een
overeenkomst is aangegaan — blijft de overeenkomst in beginsel ongewijzigd van kracht. Hieraan doet
vernietiging van het besluit niets af. Hiermee wordt voorkomen dat onwetende derden benadeeld
worden doordat een bestuurder met een tegenstrijdig belang toch heeft deelgenomen aan
beraadslaging en/of besluitvorming.

3. Invulling tegenstrijdig belang

Wanneer is sprake van een tegenstrijdig belang? In 2007 heeft de Hoge Raad deze vraag in
abstracte termen beantwoord. Er is sprake van een tegenstrijdig belang indien een bestuurder ‘door
de aanwezigheid van een persoonlijk belang of door zijn betrokkenheid bij een ander met dat van de
rechtspersoon niet parallel lopend belang niet in staat moet worden geacht het belang van de
vennootschap en de daaraan verbonden onderneming te bewaken op een wijze die van een integer
en onbevooroordeeld bestuurder mag worden verwacht.’[10] Hierna bespreken wij deze overweging.

Allereerst volgt uit het voorgaande dat het simpelweg hebben van een eigen belang er niet direct toe
leidt dat sprake is van een tegenstrijdig belang. Het moet gaan om een persoonlijk belang dat niet
parallel loopt aan het belang van de rechtspersoon. Immers, zolang een persoonlijk belang en het
belang van de rechtspersoon gelijklopen, benadeelt de bestuurder de rechtspersoon niet.

Daarnaast lijkt uit de overweging van de Hoge Raad voort te vloeien dat het hebben van een ander
relevant belang niet betekent dat sprake is van een tegenstrijdig belang.[11] Zuiver kwalitatieve
tegenstrijdige belangen, zoals een bestuursfunctie bij een andere vennootschap, zijn op zichzelf
onvoldoende. Er moet meer aan de hand zijn: er moet een verwachting zijn dat de bestuurder in kwestie
het belang van de rechtspersoon met betrekking tot een specifiek onderwerp niet op een integere wijze
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kan bewaken. Alleen in dat geval bestaat immers een risico op benadeling van de rechtspersoon.

De Hoge Raad heeft in hetzelfde arrest ook bepaald dat de vraag of een tegenstrijdig belang bestaat
slechts kan worden beantwoord met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het geval.
De wetgever heeft in de memorie van toelichting bij het Wetsvoorstel benadrukt dat deze maatstaf
blijft gelden.[12] Als alleen een schijn van tegenstrijdig belang bestaat is dit onvoldoende om de
tegenstrijdigbelangregeling toe te passen. Op basis van het concrete geval moet worden aangetoond
dat de besluitvorming van de betrokken bestuurder ondeugdelijk is geweest door een ontoelaatbare
samenloop van belangen.[13]

De geldende norm uit het Burgerlijk Wetboek is dus open en biedt ruimte om rekening te houden met de
relevante omstandigheden. De vraag is hoe deze norm zich verhoudt tot pensioenfondsen met een
paritair bestuursmodel.

4. Toepassen norm op pensioenfondsen

Bij het toepassen van de norm uit het Burgerlijk Wetboek op pensioenfondsen is allereerst van belang
vast te stellen wat de taak van het bestuur is en wat de belangen van een pensioenfonds zijn. Het
Burgerlijk Wetboek schrijft bij inwerkingtreding van het Wetsvoorstel voor dat het bestuur de
rechtspersoon moet besturen en zich bij de vervulling van die taak moet richten naar het belang van de
rechtspersoon en de met haar verbonden organisatie. De Pensioenwet bevat voor het bestuur van een
pensioenfonds een meer specifieke beschrijving van de taak en de relevante belangen. Art. 32
Pensioenwet (hierna: PW) bepaalt dat een pensioenfonds tot taak heeft een pensioenovereenkomst uit
te voeren op basis van een uitvoeringsovereenkomst of -reglement. Art. 105 lid 2 PW bepaalt
vervolgens dat beleidsbepalers van een pensioenfonds zich bij de vervulling van hun taak richten naar:

“de belangen van de bij het pensioenfonds betrokken deelnemers, gewezen deelnemers, andere
aanspraakgerechtigden, de pensioengerechtigden en de werkgever en zorgen ervoor dat dezen zich
door hen op evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen voelen.”

De Pensioenwet noemt de belangen van vijf groepen belanghebbenden. Al deze belangen moeten
meegenomen worden bij de beraadslaging en besluitvorming.

Dezelfde Pensioenwet maakt mogelijk dat het bestuur van pensioenfondsen is ingericht volgens het
paritaire model waarin in principe vertegenwoordigers van drie groepen belanghebbenden
plaatsnemen: de deelnemers, pensioengerechtigden en de werkgever(s).[14] De bestuurders worden
door deze groepen voorgedragen en maken vaak ook zelf deel uit van deze specifieke groep van
belanghebbenden. Daarmee is hun persoonlijke belang gegeven. Zij kunnen bijvoorbeeld persoonlijk
baat hebben bij het toekennen of uitstellen van een indexatie, het toepassen van een gedifferentieerde
korting of het verhogen of verlagen van de pensioenpremie. Daarbij dient opgemerkt te worden dat
bestuurders die bijvoorbeeld in dienst zijn van een vakbond en uit dien hoofde bestuurder zijn van een
fonds, geen persoonlijk belang hebben als zij niet zelf (gewezen) deelnemer van hetzelfde
pensioenfonds zijn. Voor deze bestuurders speelt de tegenstrijdigbelangregeling dus niet doordat zij
geen persoonlijk belang hebben.

Een persoonlijk belang is dus aanwezig bij bestuurders die zelf een belanghebbende zijn als genoemd
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in art. 105 lid 2 PW. De vervolgvraag is of dit persoonlijke belang tegenstrijdig is met het belang van het
pensioenfonds. Wij zijn van mening dat het persoonlijke belang van een bestuurder dat voortvloeit uit
zijn hoedanigheid van het zijn van (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever niet naar
zijn aard tegenstrijdig is met het belang van het pensioenfonds. Een pensioenfonds moet zich richten
naar de belangen van de vijf groepen belanghebbenden die art. 105 lid 2 PW noemt. Dit betekent dat
wanneer een bestuurder zich ook vanuit persoonlijk perspectief op één van deze belangen richt, er geen
sprake is van een tegenstrijdig belang. Er is simpelweg sprake van een parallel (deel)belang: zowel het
pensioenfonds als de bestuurder met een persoonlijk belang richt zich naar hetzelfde (deel)belang.

Door het ontbreken van een tegenstrijdigheid is geen sprake van een tegenstrijdig belang als bedoeld in
art. 9 lid 5 van het Wetsvoorstel. Dit betekent dat ook de paritaire bestuurders die door en uit de
belanghebbenden zijn gekozen of voorgedragen, kunnen deelnemen aan de beraadslaging en
besluitvorming over deze onderwerpen. Zij worden door het Wetsvoorstel niet buitenspel gezet. Deze
conclusie is wat ons betreft ook het meest voor de hand liggend. Een wijziging van het Burgerlijk
Wetboek zou er namelijk niet toe moeten leiden dat het paritaire bestuurssysteem voor een
pensioenfonds in wezen onbruikbaar zou worden. Daarbij merken wij op dat niet blijkt dat de wetgever
paritair bestuur van pensioenfondsen zou willen voorkomen. Eerder is van het tegenovergestelde
sprake, nu de wetgever met de Wet versterking bestuur pensioenfondsen juist opnieuw bevestigde dat
dit veel voorkomend bestuursmodel voor pensioenfondsen toegestaan is. Het lijkt ook in dat opzicht
slecht voorstelbaar dat een uniformering van het rechtspersonenrecht de pensioenwetgeving aan de
kant zet.

Het voorgaande is bovendien in lijn met het Cancun-arrest dat de Hoge Raad in 2014 wees.[15] In dat
arrest bepaalde de Hoge Raad dat het rechtspersoonlijk belang bepaald moet worden aan de hand van
de omstandigheden van het geval. De onderneming of organisatie die de rechtspersoon drijft is van
belang, maar ook de samenwerkingsvorm die achter de rechtspersoon schuilgaat is een element
waarmee rekening moet worden gehouden bij het bepalen van het belang van de rechtspersoon. De
samenwerking tussen werkgevers(organisaties) en werknemers(organisaties) is kenmerkend voor
pensioenfondsen. De laatste jaren betreden ook verenigingen voor gepensioneerden het speelveld. Het
specifieke karakter van deze samenwerking biedt ruimte om de persoonlijke belangen van werkgevers,
werknemers en pensioengerechtigden niet direct tot tegenstrijdig belang te bestempelen.

Wel dient bedacht te worden dat alle bestuurders uiteindelijk de vijf deelbelangen op een juiste en
evenwichtige wijze moeten laten meewegen bij de beraadslaging en besluitvorming. Het persoonlijke
doch weliswaar niet tegenstrijdige belang moet daarbij niet steeds de doorslag geven. Immers, alle
vijf groepen belanghebbenden moeten zich op een evenwichtige wijze vertegenwoordigd kunnen
voelen, aldus art. 105 lid 2 PW. Bestuurders dienen zich steeds af te vragen of zij alle relevante
belangen op een juiste wijze mee laten wegen bij hun uiteindelijke besluit. Dit vloeit voort uit de
opdracht die art. 105 lid 2 PW en art. 2:9 BW bestuurders geven. Bestuurders kunnen bij de
besluitvorming dus niet enkel opkomen voor de groep door wie zij zijn voorgedragen, maar zij moeten
alle belangen meewegen om zo tot evenwichtige besluitvorming te komen. De zetelverdeling die de
Pensioenwet voorschrijft draagt bij aan een evenwichtige besluitvorming.[16] De samenstelling die de
wetgever voorschrijft resulteert in een evenwichtig samengesteld bestuur waarmee wordt voorkomen
dat bepaalde belangen de overhand krijgen binnen een bestuur.

Paritaire bestuurders met een persoonlijk belang kunnen dus ten volle deel uitmaken van, en
functioneren in, het bestuur van een pensioenfonds. Het Wetsvoorstel brengt hier naar onze mening
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geen verandering in. Een bestuurder die dus zelf (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of
werkgever is, is niet op grond van die hoedanigheid buitenspel gezet.

Onder bijzondere omstandigheden moeten bestuurders zich uiteraard wel onthouden van deelname aan
beraadslaging en besluitvorming. Na inwerkingtreding van het Wetsvoorstel geldt dat bestuursleden met
een daadwerkelijk tegenstrijdig belang niet mogen deelnemen aan beraadslaging en besluitvorming
omtrent dat specifieke tegenstrijdige belang. Van een tegenstrijdig belang zal bijvoorbeeld sprake zijn
wanneer het bestuur moet besluiten over uitbesteding en een bestuurder van het pensioenfonds ook
bestuurder is van een bedrijf dat op de shortlist staat én niet verwacht kan worden dat de bestuurder het
belang van het fonds op een integere en onbevooroordeelde wijze kan bewaken. In dat geval zal een
bestuurder zich voor dit onderwerp moeten terugtrekken om te zorgen dat het bestuur op een zuivere
wijze zijn besluit neemt.

5. Normen uit pensioensector

Het Wetsvoorstel wijzigt vanuit civielrechtelijk perspectief hoe bestuurders van pensioenfondsen met
een tegenstrijdig belang moeten omgaan. De pensioenrechtelijke wet- en regelgeving bevat echter al
veel langer voorschriften over belangenverstrengeling. De normen in deze sectorale wet- en regelgeving
zijn strenger dan de norm uit het Wetsvoorstel en overtreding van de sectorale normen heeft andere
gevolgen.

5.1 Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen

Ter uitwerking van art. 143 PW bevat het Besluit financieel toetsingskader pensioenfondsen (het ‘Besluit
FTK’) bepalingen over een beheerste en integere bedrijfsvoering. Zo bepaalt art. 19 Besluit FTK dat een
pensioenfonds moet zorgen voor een systematische analyse van integriteitrisico’s en aan de hand van
die analyse een integriteitbeleid moet vaststellen waaraan het fonds uitvoering moet geven.
Gedragingen of gebeurtenissen die een ernstig gevaar vormen voor de integere uitvoering van het
bedrijf van het pensioenfonds (een zogenoemd incident) moet het fonds onverwijld aan DNB melden.

Art. 20 Besluit FTK gaat meer specifiek in op belangenverstrengeling:

“Een fonds beschikt over procedures en maatregelen met betrekking tot het tegengaan van
verstrengeling van privé-belangen met de belangen van het fonds van personen die het beleid van het
fonds bepalen, leden van het orgaan dat is belast met het toezicht op het beleid en de algemene gang
van zaken van het fonds en andere werknemers of andere personen die in opdracht van het fonds op
structurele basis werkzaamheden voor het fonds verrichten.”

Daarnaast moet een pensioenfonds personele unies voorkomen tussen het fonds en derden waaraan
het fonds werkzaamheden uitbesteedt. Elk pensioenfonds moet een gedragscode opstellen waarin
voorschriften staan ter voorkoming van belangenconflicten en oneigenlijk gebruik van de bij het
pensioenfonds aanwezige informatie.

Het Besluit FTK en de toelichting daarop voorzien niet in een omschrijving van het begrip
‘tegenstrijdig belang’. Als voorbeeld van belangenverstrengeling noemt de toelichting het verrichten
van transacties in de privésfeer en het vervullen van nevenactiviteiten.[17] Dit lijkt er niet op te duiden dat
onder het Besluit FTK een bestuurder die deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever is uit dien
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hoofde wordt beschouwd als een bestuurder met een tegenstrijdig belang. Deze conclusie komt ons ook
het meest wenselijk voor, met name omdat het Besluit FTK anders op gespannen voet zou staan met
een paritaire bestuurssamenstelling.

De invulling van het begrip ‘tegenstrijdig belang’ uit het Burgerlijk Wetboek en het Besluit FTK is
echter niet geheel gelijkluidend. Uit de toelichting bij het Besluit FTK volgt dat de wetgever bij deze
regelgeving niet alleen daadwerkelijke belangenverstrengeling voor ogen had, maar ook vond dat
fondsen de schijn daarvan moeten voorkomen.[18] Dit gaat dus verder dan de
tegenstrijdigbelangregeling uit het Wetsvoorstel waarbij de schijn van tegenstrijdig belang onvoldoende
is om een besluit te vernietigen. Ook het verbod op personele unies gaat verder dan de regeling uit het
Wetsvoorstel. De Hoge Raad bepaalde immers dat een zuiver kwalitatief tegenstrijdig belang op zichzelf
onvoldoende is. Bij de tegenstrijdigbelangregeling uit het Burgerlijk Wetboek zijn concrete
omstandigheden vereist die erop wijzen dat van een bestuurder niet langer een integer en
onbevooroordeeld besluit mag worden verwacht.

Het Besluit FTK kent dus een strengere norm dan de tegenstrijdigbelangregeling uit Boek 2 van het
Burgerlijk Wetboek. Ondanks dit strengere criterium zien wij geen aanleiding om aan te nemen dat
onder het Besluit FTK de hoedanigheid van deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever ertoe leidt
dat een bestuurder uit dien hoofde een tegenstrijdig belang heeft met het fonds. Wij gaan ervan uit dat
sprake moet zijn van een persoonlijk belang van de bestuurder dat niet is gelegen in zijn hoedanigheid
van (gewezen) deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever.

Naast een andere inkleuring van de norm, kent het Besluit FTK ook een ander sanctiemechanisme.
Wanneer een pensioenfonds en/of zijn bestuur, toezichthouders of medewerkers handelen in strijd
met de bepalingen uit het Besluit FTK kan DNB handhavend optreden. DNB heeft de mogelijkheid om
een bestuurlijke boete op te leggen of een aanwijzing te geven. Wij merken hierbij op dat DNB de
laatste jaren steeds meer toezicht houdt op belangenverstrengeling en integriteit.[19] DNB voerde in
2014 een themaonderzoek naar belangenverstrengeling uit en publiceerde in 2015 een brochure met
‘good practices’ op dit gebied. Naast DNB kan ook het intern toezicht bij overtreding van het Besluit FTK
in actie komen. De genomen besluiten blijven echter te allen tijde in stand: DNB en intern toezicht
kunnen besluitvorming van het bestuur niet aantasten.

5.2 Code Pensioenfondsen

De Code Pensioenfondsen hanteert net als het Besluit FTK een strengere norm dan de
tegenstrijdigbelangregeling uit het Wetsvoorstel. De Code Pensioenfondsen neemt tot uitgangspunt
dat elke vorm en elke schijn van persoonlijke bevoordeling of belangenverstrengeling met een partij
waarmee het fonds een band heeft, op welke manier dan ook, vermeden moet worden.[20] De Code
Pensioenfondsen betrekt hier niet bij of een bestuurder in staat moet worden geacht bepaalde belangen
te kunnen scheiden. Elke schijn en elke vorm van belangenverstrengeling is ongewenst. De norm van
de Code is dus strenger dan de norm die het civielrechtelijke, wettelijke regime voorschrijft.

Net als bij het Besluit FTK ontbreekt bij de Code een duidelijke omschrijving en invulling van het begrip
‘tegenstrijdig belang’. Wij nemen aan dat ook de Code tot uitgangspunt neemt dat deelnemers,
pensioengerechtigden en werkgevers die zitting hebben in het fondsbestuur niet uit dien hoofde een
persoonlijk tegenstrijdig belang hebben.

Er staat geen expliciete sanctie op overtreding van de Code. De Code kent immers het ‘pas-toe-of-leg-
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uit’-beginsel. Wel kan overtreding van de normen uit de Code uiteindelijk leiden tot actie vanuit het intern
toezicht en mogelijk tot handhavend optreden door DNB.

5.3 Tussenconclusie

Waar overtreding van de norm uit het Burgerlijk Wetboek leidt tot vernietigbare besluitvorming, kent de
sectorale wet- en regelgeving haar eigen sanctioneringsmechanisme. De normen uit de
pensioenregelgeving zijn strenger dan de norm die ten grondslag ligt aan de tegenstrijdigbelangregeling
uit het Wetsvoorstel. Het Wetsvoorstel uniformeert de tegenstrijdigbelangregeling voor alle
rechtspersonen. Het verdient ons inziens de voorkeur om het begrip ‘tegenstrijdig belang’ consistent toe
te passen. Dit rechtvaardigt de vraag of het vanuit dogmatisch oogpunt goed is dat lagere en sectorale
regelgeving de schijn van belangenverstrengeling en een kwalitatief tegenstrijdig belang ook onder het
begrip tegenstrijdig belang scharen, terwijl de jurisprudentie behorend bij het begrip tegenstrijdig belang
als gebruikt in het Burgerlijk Wetboek de schijn en kwaliteit juist bewust niet onder tegenstrijdig belang
schaart.

6. Conclusie

Bij inwerkingtreding van het Wetsvoorstel bevat het Burgerlijk Wetboek een tegenstrijdigbelangregeling
voor stichtingen op grond waarvan bestuurders niet mogen deelnemen aan de beraadslaging en
besluitvorming over een besluit indien zij een persoonlijk, tegenstrijdig belang hebben. Van een
persoonlijk tegenstrijdig belang is sprake indien het persoonlijke belang van de bestuurder niet parallel
loopt aan het belang van het pensioenfonds en van de bestuurder niet verwacht wordt dat deze op een
integere en onbevooroordeelde wijze deelneemt aan de beraadslaging en besluitvorming. Deze norm
beperkt pensioenfondsen met een paritair bestuursmodel niet. Paritaire bestuurders die zelf (gewezen)
deelnemer, pensioengerechtigde of werkgever zijn en uit dien hoofde een persoonlijk belang hebben bij
het besturen van het pensioenfonds hebben niet direct een tegenstrijdig belang. Hun belang loopt in
principe parallel aan een (deel)belang van het pensioenfonds waardoor de tegenstrijdigbelangregeling
uit het Wetsvoorstel niet aan beraadslaging en besluitvorming door deze bestuurders in de weg staat.
Het Wetsvoorstel zet het paritaire bestuursmodel dus niet buiten werking. Deze conclusie ligt ook voor
de hand, nu de pensioenrechtelijke wet- en regelgeving al langer voorschriften kent om
belangenverstrengeling te voorkomen en zelf voorziet in een afgewogen zetelverdeling tussen de
verschillende belangengroepen.
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[11]
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[12]
Kamerstukken II 2015/16, 34491, 3, p. 12 (MvT).

[13]
N.A. Winthagen, ‘De nieuwe tegenstrijdigbelangregeling: een soepele overgang?’, V&O 2009/7-8, p. 146-148.

[14]
Een vertegenwoordiger van de gewezen deelnemers en andere aanspraakgerechtigden in het bestuur is optioneel. Zie art. 100 lid 4
PW.

[15]
HR 4 april 2014, ECLI:NL:HR:2014:804 (Cancun).

[16]
Zie art. 100 en 102 PW.
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