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Iedereen een
pensioen
Wat nu vanzelfsprekend is, was dat 75 jaar geleden niet.
Pensioen na een lang leven hard werken was nog geen
automatisme. De bloembollensector liep echter voorop in
Nederland, door vanaf 1 maart 1946 een pensioenregeling
voor elke werknemer in te stellen. Sinds 1930 was die er
al voor bedrijven die lid waren van een standsorganisatie.
Tekst: Arie Dwarswaard | Fotografie: Leonard Baruch, Noord-Hollands Archief

D

e term valt de laatste tijd weer
in de bloembollensector: verbindendverklaring. Anno 2021 gaat
het om een regeling waarmee
elke ondernemer verplicht geld afdraagt
voor onderzoek. Deze methode werd 75
jaar geleden voor een ander doel gebruikt
in de bloembollensector. Toen ging het al
bestaande pensioenstelsel over van een
omslagstelsel naar een kapitaaldekkingsstelsel. In de praktijk kwam dat neer op
een collectieve pensioenregeling, waar
alle werkgevers en werknemers aan meebetaalden. Beiden betaalden 50% van het
pensioenbedrag. Die regeling verving de
vrijwillige pensioenregeling, die al in 1930
van de grond kwam. Alleen bedrijven die
waren aangesloten bij een van de standsorganisaties kenden een pensioenregeling
voor werknemers.

deelname kwam er ook veel meer geld
beschikbaar. In het jaarverslag over het
eerste jaar schrijft administrateur Buschman dat het in 1946 nog een hele toer was
om een bedrag van 800.000 gulden te beleggen op zodanige wijze dat het ook rendement opleverde. Buschman tekent bij
die vaststelling aan dat dit alleen om 1946
ging, de jaren erna lukte dit wel. Deze
opmerking kon hij maken, omdat het
eerste jaarverslag met enige vertraging in
mei 1949 verscheen. In 1955 bedroegen de
inkomsten 7,5 miljoen gulden.

LICHTEND VOORBEELD
In 1955 werd stilgestaan bij het 25-jarig
bestaan van het Bedrijfspensioenfonds voor
het Bloembollenbedrijf. De overgang van
vrijwillig naar verplicht leverde geen breuk
in de geschiedenis op. Voorzitter T. van

Ooit belicht vanuit drie invalshoeken
de brede geschiedenis van de bloembollensector:
• Wat gebeurde er 25, 50, 75 of 100
jaar geleden?
• Een bijzonder boek uit de KAVBbibliotheek.
• Een uitvinding die de sector sterk
heeft beïnvloed.

Waveren sprak van ‘een gevoel van voldoening, dat door dit vrije initiatief in de tuinbouwsector, welke men met ‘Bloembollen’
aanduidt, een steen is bijgedragen aan de
algemene sociale ontwikkeling.’
Ook sprak C.J. van der Ploeg als opvolger
van Loerakker namens de werknemers.
Hij noemde de zet van Loerakker essentieel voor de gehele land- en tuinbouw, dat
later ook een bedrijfspensioenfonds kreeg.
‘Wat ik (…) met stelligheid durf te beweren, is dat het lichtende voorbeeld in het
bloembollenbedrijf, de komst van dit grote
fonds heeft versneld.’
Van der Ploeg wees er verder op dat ook
tijdens de Tweede Wereldoorlog het pensioenfonds kon blijven functioneren. Werkgevers die aan het fonds meededen, bleven de
premie betalen. ‘Een prachtige uiting van
solidariteit, die aan de fundering van ons
fonds na de oorlog veel goed heeft gedaan.’

KINDERBIJSLAG
Van der Ploeg maakte van de gelegenheid
gebruik om nog een sociaal initiatief te
gedenken: het kinderbijslagfonds voor het
bloembollenbedrijf. Dat kreeg, net als de
pensioenregeling, in 1930 gestalte. ‘Op dit
terrein hebben wij gezamenlijk eveneens
pioniersarbeid verricht, want onze regeling was er 10 jaar voordat de wettelijke
regeling in werking trad en in die tijd waren bedrijfsregelingen op het gebied van
kinderbijslag nog zeer zeldzaam’, aldus
Van der Ploeg.

LOONCOMPONENT
Dat er al in 1930 een vrijwillige pensioenregeling kwam, is vooral te danken aan
A.J. Loerakker, voorzitter van de toenmalige Nederlandse R.K. Landarbeidersbond
‘Sint Deusdit’. Hij bracht dit onderwerp in
bij de cao-onderhandelingen en de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers stonden niet onwelwillend tegenover
dat voorstel, waarmee beide partijen akkoord gingen.
Nadeel van dit besluit was de beperkte
reikwijdte. Tussen 1930 en 1946 deden
niet veel meer dan 250 bedrijven mee aan
de pensioenregeling, goed voor zo’n tweeduizend verzekerden. Toen op 1 maart
1946 het pensioen verplicht werd voor de
werknemers in de sector, nam het aantal
bedrijven toe tot zo’n 1.700 en het aantal
verzekerden tot bijna zesduizend.
Door die overstap naar een verplichte

Na jarenlang werken in de bollen kregen medewerkers op hun 65e pensioen.
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