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Interview 

   

Jaap van der Spek en Joop van Vliet spraken met Senator prof.dr. C.A. de Lange

Prof.dr. C.A. de Lange (1943), of liever Kees de Lange, is al 2 jaar lid van de Eerste
Kamer voor de Onafhankelijke SenaatsFractie. Hij is ook emeritus hoogleraar 
laserspectroscopie aan de UvA, gasthoogleraar natuurkunde aan de VU en was 
van 2009-2011 voorzitter van de NBP tot hij terugtrad toen hij actief werd in de 
landspolitiek. Als medeoprichter van 50PLUS, was hij zo ongeveer de eerste 
‘dissident’ die deze partij verliet. Mede door zijn grote dossierkennis, is hij een 
uitstekend debater en een vlot – maar zeker niet oppervlakkig – causeur. 

In deze veranderende wereld hoort
een ander pensioengebouw
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Fraaie ambiance
Wij bezochten Kees de Lange in het gebouw van de
Eerste Kamer. Vanuit zijn werkkamer heeft hij een
fraai uitzicht over het Buitenhof. Van veel uit het
raam kijken is echter geen sprake. Hij staat midden in
het leven, houdt spreekbeurten, schrijft columns en
bereidt zich voor op vergaderingen. De Lange’s sena-
torschap is geen sinecure, eerder een veel tijd vragen-
de hobby of eigenlijk gewoon werk.

“Het NU is de overgang tussen verleden en 
toekomst”
Aan deze uitspraak moesten wij denken toen Kees de
Lange, al bijna aan het begin van het gesprek, onge-
veer stelde: In de vorige eeuw is Nederland ingrijpend
veranderd op economisch en maatschappelijk gebied.
Toen werkte men vaak 40 jaar of langer bij dezelfde
werkgever – dat werd toen als een pre beschouwd, nú
wijst die honkvastheid op gebrek aan initiatief en
ondernemingslust en is het een minpunt op je cv.
Toen waren er nauwelijks gebroken gezinnen – het
gezin was een eenheid, ook als de pensioenleeftijd
werd bereikt. Nu is dat allemaal anders, maar ons
pensioenstelsel is nog steeds toegesneden op die
oude economische en maatschappelijke situatie. De
noodzakelijke aanpassingen aan de eisen van het
heden komen mondjesmaat tot stand, een echte visie
ontbreekt. De Lange: “Een goede toekomst wordt
bepaald door het ontwikkelen van visie en beleid en
niet door het besteden van energie aan akkoorden en
compromissen op politieke gronden. Omdat de wereld
verandert, zal ook met visie en beleid moeten worden
gewerkt aan een nieuw pensioensysteem, dat ook wer-
kelijk is toegesneden op de eisen van deze tijd.”

Alles hangt met alles samen
Daags na de lange sessie over het woonakkoord met
vergaande consequenties voor de woningbouwcorpo-
raties is van vermoeidheid bij Kees de Lange weinig te
merken. In zijn directe stijl analyseert hij, dat het
debat inhoudelijk nergens op sloeg, maar dat er –
begrijpelijk – politiek een lading van ergernis bij zat.
Het debat staat op zichzelf, maar er is ook een koppe-
ling met het pensioenakkoord over het percentage
‘opbouw’ per jaar, dat van de belasting mag worden
afgetrokken. Hoewel De Lange de koppeling onzinnig
vindt, wil hij wel ingaan op het pensioenakkoord zelf.
Hij vindt het resultaat zo matig, dat de Eerste Kamer

straks eigenlijk niet met droge ogen ja kan zeggen. De
grote en principiële bezwaren, die eerder leidden tot
verwijzing naar de prullenbak, zijn niet weggenomen.
Het opbouwpercentage is wel fractioneel hoger dan
eerst gepland, maar dat stelt weinig voor. Dat de over-
heid ingrijpt in de pensioenopbouw van de werken-
den is vooral ongunstig voor jongeren en dat bezwaar
blijft overeind. Nu besparen betekent later minder
belastinginkomsten, het is een versluierde vorm van
potverteren. 

Dubbel gepakt
Komende generaties worden dubbel gepakt1), ze bou-
wen minder pensioen op en de belastinginkomsten
zijn navenant lager met alle consequenties van dien.
Bovendien zijn pensioenen het domein van de sociale
partners. Europees gezien is het gevaarlijk als de over-
heid teveel invloed krijgt. Straks worden door die
invloed pensioenfondsen niet meer gezien als het
domein van werkgevers en werknemers (en gepensi-
oneerden), maar aangemerkt als verzekeraar. In dat
geval geldt een zo hoge buffer, dat de premies onmo-
gelijk hoog en/of de uitkeringen zeer laag worden.
Gevaarlijk dus!

De overheid als drager van dubbele petten
Al tientallen jaren wijst De Lange op de gevaren van
het feit, dat de wetgever tevens werkgever is.
Daardoor ontstaat een belangenconflict, terwijl zui-
verheid en ‘afstand’ o zo belangrijk zijn, wil men tot
verantwoorde beslissingen komen. Voorbeelden van
de nadelige gevolgen van die twee petten zijn de pre-
mieholidays uit de tijd van premier Lubbers en het
pas gesloten pensioenakkoord. “Eigenlijk” zegt De
Lange “is het nog veel erger. Het ABP besloot al voor
het akkoord het opbouwpercentage te verlagen tot
1,95% en verlaagde ook maar meteen de premie. 
PFZW heeft ook al jaren een opbouwpercentage van
1,95%, maar daar is de premie wel gelijk gebleven.” 
Met de ene pet op wil de overheid dus de financiële
huishouding op orde krijgen en gebruikt ze haar func-
tie als werkgever (pet 2) om dat bij het ABP voor
elkaar te krijgen. Ik snap ook het ABP bestuur en de
ledenraad niet. Waarom de vakbonden het korte ter-
mijn koopkrachtvoordeel verkiezen boven een toe-
komstbestendig pensioengebouw is voor mij een
raadsel. En waarom de nominale pensioenen eerst
korten met  procent (wat vrijwel niks oplevert) om
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vervolgens de premie te verlagen. Die 3,8 procent pre-
mieverlaging (in 2014) kost ongeveer 1,4 miljard euro;
de korting van  procent op de uitkeringen levert
jaarlijks 41 miljoen op. 

In de wet2) staat duidelijk dat korten het laatste mid-
del is als alle andere middelen hebben gefaald. Ik
vind daarom het ABP-beleid onbegrijpelijk en mis-
schien zelfs tegen de wet. Wie een proces begint moet
de kosten daarvan zelf betalen. Het pensioenfonds
betaalt de advocaat van het fonds, dus eigenlijk
betaal je twee keer. Rechtstreeks aan je eigen rechts-
hulp en via het pensioenfonds aan je tegenspeler.
Statutair dichtgetimmerd. “Slim – maar of het eerlijk
is?” Wellicht komt al deze narigheid ook, omdat onaf-
hankelijke gepensioneerden nauwelijks mogen mee-
beslissen in het ABP. De vakbonden domineren en het
is niet aannemelijk, dat belangenorganisaties van
gepensioneerden zonder de nodige strijd een fatsoen-
lijke rol krijgen, ook al schrijft de wet dat wél voor.

Chicanes 
Kees de Lange wordt erg boos als hij over het steeds
maar uitstellen van de invoering van de initiatiefwet
Koser Kaya Blok (KKB) spreekt. Eigenlijk had de Wet al
in januari 2012 in werking moeten treden, maar
publicatie in de Staatscourant bleef uit. Wat was het
geval? 
De meeste pensioenfondsen wilden niet aan de Wet
KKB en wilden liever wachten op de ‘nieuwe’ wet. Dat
is de Wet versterking bestuur pensioenfondsen
(Wvbp), die de eventuele invloed van de gepensio-
neerden verder beperkt. Maar … doordat de Tweede
Kamer nogal wat bezwaren had, kwam de Wvbp te
laat in de Eerste Kamer, die er vervolgens niet zomaar
mee akkoord ging. Na veel gehannes werd de Wvbp
op 13 juli 2013 wet, maar op 1 juli was de Wet KKB al
in werking getreden.
Inmiddels echter hadden veel pensioenfondsen het
gechicaneer van Staatssecretaris Klijnsma benut om
de boel ‘dicht te timmeren’ via versnelde Bestuurs-
verkiezingen. Bij die fondsen ‘mogen’ onafhankelijke
gepensioneerden tot 2017 wachten eer ze een faire
kans op medezeggenschap krijgen.

Invaren
Over het invaren is Kees de Lange duidelijk. Bij de
pensioenfondsen is geen sprake van eigendomsrecht,

hooguit van een ‘trekkingsrecht’. Er is ook geen ver-
schil tussen wat in de volksmond ‘harde’ en ‘zachte’
rechten heten. Garanties zijn niet te geven, zelfs niet
bij het zogenoemde nominale contract. De premies
komen in één pot en die wordt benut om zoveel
mogelijk extra geld te krijgen. Vroeger hielden pensi-
oenfondsen de opgebouwde pensioenvermogens niet
per individu bij. Nu kan dat wel, maar in de praktijk
willen pensioenfondsen daar niet aan. 
Het oude systeem met zijn collectiviteit en – vooral
met de mond beleden – solidariteit, botst met de
noodzaak tot toenemende individualisering. Hij stelt:
“Ik ben voorstander van flexibiliseren. Er is niemand
meer die langdurig bij één werkgever blijft. Ik zie aan-
komen, dat er straks een beperkt aantal pensioenfond-
sen overblijft, waarop werknemers zelf kunnen inteke-
nen. De verplichtstelling moet dan worden aangepast,
maar dat is te doen. Ook moeten er binnen de fondsen
mogelijkheden komen om met cohorten te werken,
zoals kunnen kiezen tussen meer risicovol, minder risi-
covol of standaard beleggen, met de bijbehorende con-
sequenties in uitkeringsrisico. Voorwaarde is wel, dat de
communicatie (maatwerk) goed wordt georganiseerd
en uitgevoerd en dat de transparantie van jaarversla-
gen de achtergronden goed inzichtelijk maken.”

Tenslotte
Als Kees de Lange op zijn praatstoel zit, vliegt de tijd.
Bevlogen vertelt hij over de grote last, die wij met
elkaar ervaren door wat hij de toezichtmanie noemt:
het abnormaal strenge toezicht en het toezicht op het
toezicht. Belemmerend voor de positieve creativiteit.
Natuurlijk moeten we ‘boosdoeners’ aanspreken op
wat ze doen, maar als één straattegel verkeerd ligt, ga
je toch niet de hele straat opnieuw betegelen? De
avondschemering zet in als we vertrekken. De fraaie
behuizing van de Eerste Kamer is als het pensioenge-
bouw. Probeer het goede te bewaren, waarbinnen
moderne opvattingen een rol kunnen spelen. 
De toeristen zijn weg en mensen haasten zich naar
huis. Op weg naar een fatsoenlijk pensioen? <<

1) Kop AD 20-12-2013: CPB: pensioenstelsel waarin jongere voor oudere

betaalt niet meer van deze tijd.

2) PW2007 art. 134.1. Een pensioenfonds kan verworven pensioenaanspraken

en pensioenrechten uitsluitend verminderen indien alle overige beschik-

bare sturingsmiddelen, met uitzondering van het beleggingsbeleid, zijn

ingezet om uiterlijk binnen een jaar te voldoen aan artikel 131.
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Kamer van bezinning
Helemaal onbegrijpelijk is het overigens niet, dat
partijen als SP, GroenLinks en PVV weinig op hebben
met de Senaat, die de eerste 33 jaar bestond uit aan-
wijsplekken voor een elite. Ook D66, dat voor
bestuurlijke vernieuwing is, wil liever terugkeren tot
het eenkamerstelsel van de Republiek der
Vereenigde Nederlanden.
Maar thans, nu er een opmerkelijk verschil is in
draagvlak voor het huidige kabinet tussen beide
Kamers, hebben ook de regeringspartijen ernstige

bezwaren tegen de Senaat of liever zijn (tegen-)
stemgedrag.

Tegenstanders dragen soms de meest onzinnige
argumenten aan, zoals de ‘nachten van Schmelzer
en Wiegel’ die tot kabinetscrises voerden. Zij verge-
ten dat de Eerste Kamer na 1848 feitelijk de status
kreeg van een ‘Chambre de Réflexion’, die goed naar
de door de Tweede Kamer aangenomen wetten keek
en ervoor zorgde dat haastige spoed niet al te veel
slechte wetgeving opleverde.

De Senaat: belangrijker dan vaak  w  

Wetenswaardigheden

Joop van Vliet

Het interview met Eerste Kamerlid of wel Senator Kees de Lange was een goede

aanleiding om nog eens na te gaan of mijn ideeën over de belangrijkheid van

beide Kamers der Staten Generaal nog wel klopten. Vooral ook omdat door 

sommigen om opheffing van de Eerste Kamer wordt gevraagd.
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    k  wordt gedacht

Gezien de chicanes, die staatssecretaris Klijnsma zich
veroorloofde, door de invoering van de initiatiefwet
KKB (die gepensioneerden een stem in de pensioen-
fondsbesturen moest geven) enkele malen te vertra-
gen, verdient de Senaat zelfs meer bevoegdheden,
dan ze nu heeft.

Geschiedenis
In 1815 ontstond de Senaat door splitsing van de
Staten-Generaal. Het Zuiden wilde namelijk voor de
adel een plaats in het parlement. Het Noorden ging

akkoord mits elkeen die ‘door diensten aan den Staat
bewezen, door hunne geboorte of gegoedheid onder de
aanzienlijksten van de lande behoren’ door de Koning
als senator ‘voor het leven’ benoemd kon worden.
Pas na de grondwetsherziening van 1848 gingen de
Provinciale Staten de leden kiezen; in 1887 verdween
de inkomenseis en kwamen ook mannen, die een
hoog ambt hadden bekleed, in aanmerking. In 1917
werden vrouwen benoembaar voor de Eerste Kamer,
verdwenen de overige beperkingen en kwam er een
evenredige vertegenwoordiging. Tot 1983 was de zit-
tingsduur zes jaar en werd elke drie jaar de helft van
de leden gekozen, nu is de zittingsduur vier jaar.

Bevoegdheden
Samen met de Tweede Kamer moet de Senaat alle
wetten goedkeuren. Dit impliceert ook het budget-
recht, omdat de Rijksbegroting als wetsontwerp door
de regering wordt ingediend. Anders dan de Tweede
Kamer heeft de Eerste Kamer geen (officieel) recht
van amendement. Ze kan de wetten, die zijn goedge-
keurd door de Tweede Kamer niet meer wijzigen,
doch slechts goed- of afkeuren. Maar toezeggingen
door bewindslieden horen tot de wetsuitleg en heb-
ben dus rechtskracht als het gaat om toepassing van
de wet. Ook kan de Senaat de minister vragen een
novelle (aanvulling/wijziging op een wetsvoorstel) in
te dienen bij de Tweede Kamer, zodat er via een
omweg wordt geamendeerd. 
De Eerste Kamer heeft geen initiatiefrecht, maar wel
recht op informatie door schriftelijke vragen, debat-
ten met bewindslieden en interpellaties. Zelfs kan de
EK een parlementaire enquête houden, al is dat in de
bijna 200 jaar van haar bestaan nog nooit gebeurd. 
Eén keer, in december 2012 werd in de Senaat een
motie van wantrouwen ingediend. Die was afkomstig
van de PVV-fractie (10 leden), die als enige vóór stem-
de. Juristen verschillen van mening of bij aanname
het kabinet had moeten opstappen. 

Verkiezingen
De Eerste Kamer wordt niet rechtstreeks, maar
getrapt gekozen door de leden van de Provinciale
Staten. Een ingewikkeld procedure met weging op
provincieniveau. In de toekomst moeten ook de
Eilandsraden meedoen aan de Eerste Kamerverkie-
zingen. Hiervoor is wijziging van de Grondwet nood-
zakelijk.
De senatoren kiezen uit hun midden een voorzitter,
Sedert 2 juli 2013 is dat Ankie Broekers-Knol (VVD).<<
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