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Proces Nationale Pensioendialoog 

• Al afgerond: 
Beleidsdoorlichting (2012) 
Oriëntatiefase

• Lopend: 
Dialoogfase
SER adviesaanvraag 

• Voorjaar 2015: Hoofdlijnennota aan de Kamer 
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Opzet presentatie

a. Waarom is er een nationale pensioendialoog?

b. Hoe kan het anders? 

c. Wat zijn de juridische vragen? 
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a. Waarom een Nationale 
Pensioendialoog? 
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Wat speelt er? 
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• Toename ‘generatieconflict’

• Flexibilisering arbeidsmarkt 

• Individualisering en heterogenerisering samenleving



Relatie dialoog andere trajecten  
• Aanpassing fiscaal kader 
• Wet versterking governance pensioenfondsbesturen 
• Wetsvoorstel aanpassing ftk
• Wetsvoorstel communicatie 
• Wetsvoorstel introductie algemeen pensioenfonds 
 Noodzakelijk onderhoud opgebouwd pensioen

• Collectieve risicodeling beschikbare premieregelingen 
• Collectieve pensioenregeling zelfstandigen 
• RMU voorstel: pensioen inzetten aflossen hypotheek
 Specifieke wensen binnen huidig stelsel

• Nationale pensioendialoog
 Hoe willen we het toekomstig pensioen opbouwen? 
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b. Hoe kan het anders? 



Diverse visies gelanceerd
Jong Paars lanceert plan voor nieuw pensioenstelsel 
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Denktank VVD wil 
afstappen van 
wettelijke 
pensioenplicht

Nationaal pensioenfonds

Combinatie DC-DB bespreekbaar 
voor pensioensector 

Investeer pensioen in 
hypotheek - Rmu



Kernelementen 

• Keuzevrijheid/ maatwerk

• Solidariteit 

• Collectiviteit

• Verantwoordelijkheid 
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Keuzevrijheid 
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Opbouwfase  
*Mate van 
   zekerheid 
*Hoogte 
   premie 
*Uitvoerder 
*Beleggings‐ 
  beleid 
*Service‐ 
  niveau 

Uitkeringsfase  
*Vorm van de 
   uitkering 
*Keuze uit‐ 
  voerder 
*Beleggings‐  
  beleid 
*Serviceniveau 
*Mate van 
zekerheid 

Inlegmoment 
* Wel/niet 
deelnemen 

Pensioendatum 
*Keuze moment  
  pensioneren 
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Herverdeling Risicodeling  

Binnen  een 
generatie 
*Als bewuste  
   keuze (m/v)  
*Door hetero‐ 
   geniteit bestand  
    

 

Tussen generaties 
*Collectief  
  langlevenrisico 
*Beleggingsrisico 
*Inflatierisico 
*Renterisico 

 

Solidariteit 

Binnen  een 
generatie 
*Individueel  
  langlevenrisico 

 

 
 

Tussen generaties 
*Als bewuste  
  keuze (doorsnee‐ 
  systematiek) 
*Wanneer  inter‐   
  generationele  
   risico’s zich  
   manifesteren 

Solidariteit 



Doorsneesystematiek 

• Gelijke premie en opbouw voor elke werknemer ongeacht 
leeftijd 

=> niet eerlijk? 
=> lastig om vernieuwingen in te voeren? 

• Afschaffen brengt circa 100 mld aan transitiekosten met zich 
mee 
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Collectiviteit 

• Vele solidariteitskringen per beroepsgroep/sector

• 1 solidariteitskring voor alle werkende Nederlanders

• Homogene solidariteitskringen 
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Verantwoordelijkheidsverdeling

• Sociale partners 

• Overheid 

• Individu 
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c. Wat zijn de juridische vragen? 



Grote juridische vraagstukken 

• Creëren van heldere eigendomsrechten 

• Afschaffen verplichtstelling 

• Afschaffen doorsneesystematiek
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Wat zijn daarbij de vragen? 

 Hoe geven we het vorm? 
• Voor iedereen, alleen nieuwkomers, alle sectoren?
• Verplicht / vrijwillig? 
• In één keer of geleidelijk? 

 Mag het van Europa?
• Mededingingsrecht
• Wet gelijke behandeling

 Wat zijn de consequenties voor het fiscale kader?  
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Tot slot  

Bezoek de website en meld je aan 
voor de bijeenkomsten in het land! 
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