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Beslissing van het College van Beroep

In het appel van: PensioenOpStand, gevestigd te Utrecht, appellante,

tegen: Pensioenfederatie, gevestigd te Den Haag, geïntimeerde,

inzake: de beslissing van de Reclame Code Commissie van 5 april 2012
in dossier 2012/00216A.

1. De procedure

Appellante, verder te noemen: PensioenOpStand, is tijdig in beroep gekomen van
de aan deze uitspraak gehechte beslissing van de Reclame Code Commissie (hier-
na: de Commissie) voor zover het betreft het oordeel van de Commissie als weer-
gegeven onder ad 1 van die beslissing en de daarop gebaseerde afwijzing van dit
onderdeel van de klacht.

Geïntimeerde, hierna: de Pensioenfederatie, heeft op het appelschrift gereageerd.

Het College van Beroep (hierna: het College) heeft de zaak behandeld in zijn ver-
gadering van 24 mei 2012.
Namens PensioenOpStand verscheen M. Pikaart om het beroep toe te lichten.
Namens de Pensioenfederatie verschenen G.-Riemen, M. Zaal en B. \LarLEI~...Q..rQ
het standpunt van de Pensioenfederatie toe te lichten.

2. De grieven

Het College vat de grieven als volgt samen.
De gewraakte tekst wordt voorafgegaan door de zin "tijd om uit te leggen hoe het
echt zit". Door vervolgens te stellen dat er meer geld in kas is dan ooit, suggereert
de Pensioenfederatie dat de consument alle relevante informatie heeft en dat er
geen risico's zijn. Het gevoel dat alles goed komt wordt versterkt door de zin dat "de
verliezen eind 2010 meer dan goed zijn gemaakt". De omstandigheden en de feite-
lijke context zijn echter dat veel pensioenfondsen veel te weinig geld in kas hebben
om hun nominale toezeggingen na te komen en uitkeringen te indexeren. De con-
text dat er tekorten zijn die onherroepelijk leiden tot dramatische veranderingen,
blijkt niet uit de uiting. Deze noemt geen risico's en is daarom misleidend. Recente
berekeningen tonen aan dat de waarde van het pensioen van jongeren tot 59% kan
dalen. Dit is essentiële informatie voor jongere deelnemers. Immers, men heeft be-
paalde verwachtingen van het pensioen en indien die verwachtingen met vele tien-
tallen procenten kunnen dalen, is dat essentiële informatie die niet verborgen mag
worden gehouden. Het is feitelijk juist dat de pensioenfondsen over meer middelen
beschikken dan ooit. Voor de beoordeling van de financiële gezondheid van de pen-
sioenfondsen zijn echter niet alleen de bezittingen relevant, maar ook de verplich-
tingen. De politiek en De Nederlandsche Bank zijn van mening dat pensioenfond-
sen over de risico's dienen te communiceren. Overigens hebben niet alle pensioen-
fondsen meer geld in kas dan ooit. Het pensioenfonds van Unilever heeft zijn ver-
mogen zien dalen. Bij sommige pensioenfondsen is de groei van het vermogen
deels toe te schrijven aan de groei van het aantal deelnemers.
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3. Het antwoord in appel

De grieven zijn gemotiveerd weersproken. De Pensioenfederatie stelt dat de onder-
havige website is bedoeld om de Nederlandse bevolking de kracht van het collectief
geregelde Nederlandse pensioenstelsel te tonen. De Pensioenfederatie betwist dat
daarbij sprake is van misleiding.
Op het verweer zal hierna, voor zoveel nodig, worden ingegaan.

4. De mondelinge behandeling

PensioenOpStand doet het beroep nader toelichten aan de hand van een pleitnota.
Daarbij deelt PensioenOpStand onder meer mee dat de bestreden tekst ook als af-
zonderlijk persbericht is gepubliceerd en niet uitsluitend op de bestreden website.
De Pensioenfederatie doet haar standpunt eveneens nader toelichten.

e oordeel van het College

.1.
e College stelt voorop dat de klacht in eerste aanleg, voorzover in beroep aan
e orde, specifiek is gericht tegen de mededeling dat het vermogen van de pen-

sioenfondsen nu groter is dan in 2007. De Commissie heeft deze mededeling te-
recht in de context van de gehele uiting beoordeeld, te weten zoals deze op de
website www.samenstajijsterk.nlis gepubliceerd. Nu de klacht in eerste aanleg
geen betrekking had op een persbericht, zal het College de gewraakte mededeling
uitsluitend in de context van genoemde website beoordelen en wel naar de inhoud
daarvan zoals deze ten tijde van het indienen van de klacht werd gepubliceerd.

5.2.
Ook in beroep staat vast dat de mededeling dat het (volledige) vermogen van de

ederlandse pensioenfondsen nu groter is dan in 2007 overeenkomstig de waar-
heid is. PensioenOpStand maakt tegen deze tekst echter bezwaar omdat daarvan
volgens haar de "geruststellende" suggestie uitgaat dat de bedrijfspensioenfondsen
ook in de toekomst voldoende geld zullen hebben om hun nominale toezeggingen
na te komen en de uitkeringen te indexeren, zodat geen reden lijkt voor bezorgd-
heid met betrekking tot pensioenaanspraken die zijn ondergebracht bij bedrijfstak-
pensioenfondsen. PensioenOpStand stelt dat, ondanks de hoeveelheid geld die nu
in kas is, sprake is van een reëel risico, nu uit recente berekeningen volgt dat de
waarde van het pensioen van jongeren tot 59% kan dalen en dat in de toekomst
pensioenen mogelijk langdurig niet worden geïndexeerd en zelfs worden gekort.

5.3.
De Pensioenfederatie erkent de door PensioenOpStand genoemde risico's, maar
stelt dat deze voldoende uit de onderhavige website blijken. Deze website, die een
initiatief is van de pensioenfondsen die zijn aangesloten bij de Vereniging van Be-
drijfstakpensioenfondsen, is echter, naar de Pensioenfederatie zelf stelt, vooral
bedoeld "om de Nederlandse bevolking de kracht van het collectief geregelde Ne-
derlandse pensioenstelsel te tonen". Uit de website zelf blijkt dat deze informatie
verschaft over de voordelen van een bedrijfstakpensioenfonds en tevens bedoeld
is om "vooroordelen" met betrekking tot pensioenfondsen weg te nemen. Toon en
strekking van de website is daarbij onmiskenbaar positief, zowel voor wat betreft de
diensten van de Bedrijfstakpensioenfondsen, als de financiële positie waarin die
fondsen nu verkeren (in het bijzonder de hoeveelheid geld die nu in kas is).
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5.4.
Naar het oordeel van het College zal de in aanmerking komende gemiddelde con-
sument, in dit geval de gemiddelde deelnemer aan de betrokken pensioenfondsen,
de mededeling dat de pensioenfondsen meer geld hebben dan in 2007 in het licht
van de gehele uiting in deze zin kunnen opvatten, dat die fondsen in staat zijn om
ook in de toekomst hun nominale toezeggingen na te komen en de pensioenuitke-
ringen te indexeren. Het ligt immers voor de hand een direct verband te veronder-
stellen tussen de hoeveelheid geld in kas en de mogelijkheid voor bedrijfstakpen-
sioenfondsen aan lopende en toekomstige financiële verplichtingen te kunnen vol-
doen. Deze boodschap wordt onvoldoende genuanceerd door verwijzing op de
website naar mogelijke tekorten en risico's. Deze verwijzingen zijn, uitgaande van
de tekst die ten tijde van het indienen van de klacht blijkbaar op de website . tond,
ennate onopvallend in de context van de gehele website, dat de gemiddelde deel-
emer deze tekorten en risico's hetzij onvoldoende zal onderkennen, hetzij zal
e e dat geen reëel gevaar bestaat dat deze zich zullen verwezenlijken.

e ge iddelde deelnemer die de uiting ziet kunnen menen dat de pen-
se 0 in de toekomst voldoende geld zullen hebben om hun nominale

ezegginge na te komen en uitkeringen te indexeren. Dat met enige regelmaat in
het nieuws komt dat sprake is van een zorgelijke situatie met betrekking tot de pen-
sioenen, doet daaraan niet af. De consument die op grond van nieuwsberichten
bezorgd is om zijn pensioen en om die reden de website bezoekt, kan op basis van
de mededelingen "tijd om uit te leggen hoe het echt zit en "Pensioensector gaat
strijd aan met vooroordelen" menen dat sprake is van een vooroordeel althans me-
nen dat de risico's niet van toepassing zijn op pensioenaanspraken die zijn onder-
gebracht bij een Bedrijfstakpensioenfonds. In dit kader is ook nog van belang dat de
website qua presentatie en strekking het karakter lijkt te hebben van feitelijke voor-
lichting, hetgeen meebrengt dat de consument eerder dan bij een "gewone" aanprij-
zing van een product of dienst, erop zal vertrouwen dat de aangeboden informatie
volledig is.

5.6.
PensioenOpStand heeft onweersproken gesteld dat de informatie over de tekorten
en de mogelijke risico's voor de deelnemers aan de betrokken pensioenfondsen be-
langrijke informatie is. Dit geldt zeker voor jongere deelnemers, nu hun pensioenen
in de toekomst mogelijk aanzienlijk lager worden dan nu het geval is. Nu de infor-
matie over de tekorten en de mogelijke risico's naar het oordeel van het College
onvoldoende uit de gewraakte tekst en de overige inhoud van de website blijkt, is
sprake van een omissie als bedoeld in artikel 8.3 aanhef en onder c van de Neder-
landse Reclame Code (NRC). Dit kan gevolgen hebben voor het economische
gedrag van de gemiddelde deelnemer. Deze kan immers op grond van de uiting
afzien van het nemen van maatregelen om eventuele risico's met betrekking tot zijn
pensioenaanspraken te ondervangen, welke maatregelen hij mogelijk wel zou heb-
ben genomen indien hij juist en volledig over die risico's zou zijn geïnformeerd.

5.7.
Op grond van het voorgaande is de uiting zoals deze ten tijde van het indienen van
de klacht werd gepubliceerd misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7
NRC. Derhalve dient, in afwijking van hetgeen de Commissie heeft geoordeeld, te
worden beslist als volgt.
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6. De beslissing

Vernietigt de beslissing van de Commissie, voor zover in beroep aan de orde.
Het College acht de bestreden reclame-uiting op grond van het voorgaande in strijd
met het bepaalde in artikel 7 NRC, voor zover het gaat om de informatie in verband
met de vraag "Hebben pensioenfondsen nu minder geld dan voor de crisis?" en de
context waarin deze informatie ten tijde van het indienen van de klacht werd gepu-
bliceerd.
Het College beveelt adverteerder aan om niet meer op een dergelijke wijze reclame
te maken.

De voorzitter De secretaris

»>

mr. J.M. Vrakking mr. L. Lagerweij

Gewezen door mr. J.M. Vrakking, voorzitter, mr. M. Bolhuis, E. Glasius, O.C. van der Lecq
en dr. ir. M.M.C.G. Peters, leden, bijgestaan door mr. L. Lagerweij, secretaris.

Amsterdam, 12 juni 2012
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