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Agenda

 Deel I: 

Wat vinden anderen van ons pensioenstelsel

 Deel II: 

Wat verwachten wij zelf van het pensioenstelsel

 Deel III: 

Acties van de KNVG
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I: Wat vinden anderen van ons pensioenstelsel

 De politiek

 De overheid

 De werkgevers

 De werknemers

 De pensioenfederatie

 De verzekeraars

 De SER
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II: Wat verwachten we zelf van het pensioenstelsel

Ambitie

 Het binnen een pensioenstelsel op te bouwen pensioen moet de 

ambitie hebben, dat de deelnemer na pensionering in beginsel 

vrijwel dezelfde levenstandaard zal kunnen handhaven. 

 Hierbij is het van belang dat de voor deze ambitie noodzakelijke 

premie ook daadwerkelijk wordt betaald en dat verwacht mag 

worden, dat er sprake is van indexatie, zowel bij pensioenopbouw 

als bij ingegaan pensioen.
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Vertrouwen en transparantie

 Alle betrokkenen moeten vertrouwen kunnen hebben in het 

pensioenstelsel, waarin zij deelnemen en het waarbinnen zij direct 

(zelf) en indirect (werkgever) premie betalen of van waaruit zij hun 

pensioen ontvangen. 

 Dit vertrouwen wordt alleen verkregen, wanneer betrokkenen zien 

en begrijpen wat er in het pensioensysteem gebeurt en daarop 

invloed kunnen uitoefenen. Ook moet duidelijk zijn dat alles wordt 

gedaan in hun belang en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid.
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Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling

 Principes van collectiviteit en solidariteit in een pensioenstelsel, 

waarin in ieder geval de werknemers verplicht meedoen, zijn 

basisuitgangspunten.

 Het doel is om betere en/of hogere pensioenen bereikbaar te 

maken en individuele risico’s te ondervangen door ze samen te 

delen.
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Collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling

 Met name is solidariteit van groot belang op de volgende gebieden:

 Arbeidsongeschiktheid

 Lang leven, sterfte

 Beleggen

 Daarnaast achten wij in een pensioenstelsel de volgende principes 

van belang:

 Het pensioenstelsel zo in elkaar zit dat alle werkenden mee kunnen 

doen. 

 Generatieconflicten moeten worden vermeden. 
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Wat is pensioen?

 Pensioen is een arbeidsvoorwaarde in de vorm van uitgesteld loon. 

 Deze arbeidsvoorwaarde met de daarbij behorende premie en de 

uitwerking daarvan in een pensioenregeling (op hoofdlijnen) is de 

verantwoordelijkheid van de sociale partners. 

 Het vervolgens opgebouwde vermogen is exclusief eigendom van de 

collectiviteit van de deelnemende (ex)werknemers. 

 Het pensioenfondsbestuur bepaalt, gegeven de premie en 

pensioenregeling, (op hoofdlijnen) wat feitelijk mogelijk is en op welke 

manier hier het beste uitvoering aan gegeven kan worden. 

 Dit is een eigen verantwoordelijkheid, waar het bestuur op aangesproken 

kan en moet worden en waar het toezicht op deze uitvoering op afstand 

moet plaatsvinden.

 Er dient een duidelijk scheiding te zijn tussen degenen die bij het 

arbeidsvoorwaardenoverleg betrokken en zijn en degenen die in het 

bestuur van het pensioenfonds zitten. 
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Keuzemogelijkheden

 Het uitbreiden van de keuzemogelijkheden moet worden 

beperkt tot wat reële toevoegende waarde heeft, geen invloed 

heeft op de kosten van een pensioenfonds en alleen kan 

geschieden na pensionering.

 Een systeem met vele keuzemogelijkheden lijkt aantrekkelijk, 

maar het gaat om een opbouwperiode van vaak 40 tot 45 jaar. 

 Tijdens zo’n lange periode veranderen de omstandigheden 

vaak. 

 Omdat keuzes meestal onomkeerbaar zijn brengt dit flinke 

risico’s met zich mee. 

 Daarnaast kunnen dergelijke keuzes invloed hebben op de 

solidariteit en gaan ze ook vaak gepaard met hoge kosten. 

Bovendien bieden de huidige contracten vaak al vele 

keuzemogelijkheden. 
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Transitie

 Uitgangspunt bij een eventuele transitie naar een nieuw contract 

binnen een nieuw stelsel is dat verworven rechten niet mogen 

worden aangetast.

 Keuzevrijheid is hierbij een cruciale factor: als alle betrokkenen in 

het volle besef van de gevolgen van een nieuw contract hiervoor 

kiezen is er geen bezwaar.
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Rol van de overheid en DNB

 De overheid bepaalt in beginsel de randvoorwaarden waarbinnen een 

stelsel moet functioneren. 

 Zij dient daarbij ruime grenzen te scheppen zodat er voor de sociale 

partners (inclusief gepensioneerden) en de pensioenfondsen ruim 

voldoende mogelijkheden hebben om eigen, op de specifieke situatie 

toegesneden, beleid te voeren. 

 Bij de ontwikkeling van dat kader worden alle belanghebbenden 

betrokken. Aan DNB is opgedragen toezicht te houden op de naleving 

van de wettelijke kaders. Dat is een noodzakelijke rol: de politiek 

bepaalt de kaders, sociale partners en pensioenfondsen voeren beleid 

en DNB ziet toe dat het financiële kader wordt gerespecteerd en grijpt 

bij niet-nakoming in.
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III: Acties van de KNVG

 Manifest ouderen

 E mail actie kamerleden

 Publicaties

 Beïnvloeden publieke opinie

 Rutte / Klijnsma brief

 SER advies beïnvloeden



DISCUSSIE/VRAGEN


