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Pensioen in de polder 
 

Terugkijken en vooruitblikken 



 
 

 
( 

“Het 
pensioenstels

el is 
ingewikkeld, 
oneerlijk en 

failliet”  

“Nederland 
opnieuw op 
één na beste 
pensioenstel

sel ter 
wereld”  



Enige historie 

1.  2010/2011: Pensioenakkoord gesloten in 
Stichting van de Arbeid (STAR).  
•  Alternatief sociale partners voor kabinetsplannen 

verhoging AOW 
•  Verkiezen bredere aanpak polder-lobby boven politiek 

besluit 
•  Vertrouwensbreuk FNV (“casinopensioen”)  

2.  2014: Adviesverzoek kabinet aan Sociaal 
Economische Raad (SER) in het kader van 
Nationale Pensioendialoog 



Enige historie 

1.  2015 Advies SER “Toekomst Pensioenstelsel”  
•  Diagnose van huidige stelsel en ontwikkelingen 
•  Verschillende oplossingsrichtingen (varianten) 
•  Transitie (incl. afschaffing doorsneesystematiek) 
•  Toetsingskader: sterke punten behouden maar minder 

rentegevoelig en bredere aansluiting op dynamische 
arbeidsmarkt 

2.  2016 Verkenning SER Variant IV-C  
•  Persoonlijke pensioenvermogens met collectieve 

risicodeling 
•  Verdere uitwerking mogelijk transitiepad 



Rol sociale partners 

Kamerbrief Perspectiefnota, 8 juli 2016: 
 
“ …De huidige pensioenregelingen zijn dringend aan vernieuwing 
toe. Sociale partners zijn zich daarvan bewust en zijn op zoek naar 
alternatieven. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud en 
begrijpelijkheid van de  pensioenregelingen, de overheid stelt de 
kaders vast. De SER heeft in februari 2015 een advies uitgebracht 
waarin verschillende nieuwe contractvormen zijn uitgewerkt. In mei 
jongstleden hebben zij dat advies verder ingevuld met hun 
verkenning naar persoonlijke pensioenvermogens met uitgebreide 
risicodeling….” 
 



En nu verder 

1.  Noodzaak vernieuwing alleen maar urgenter  
�  Huidige stelsel kortingen (vanaf 2020 onvoorwaardelijk) 
�  Grote arbeidsmarkt vraagstukken (o.a. flexibilisering, 

digitalisering, individualisering)  

2.  Generatie-discussies en gebrek aan 
vertrouwen 
�  Jongeren versus ouderen 
�  Uitvoering 

3.  Verkiezingen en regeerakkoord 
�  Voorkomen van ‘verkeerde’ besluiten  



Verkiezingen 

�  Belangrijk thema (top 5) 
�  Korte termijn en lange termijn 
�  Individueler stelsel met persoonlijke 

pensioenvermogens (VVD, D66, CU, CDA, GL) 
�  Verdere fiscale beperkingen (GL, SP, D66) 
�  Hogere rekenrente pensioenverplichtingen (PVV, 

50Plus, SP, (PvdA)) 
�  Meer individuele keuzes (vrijwel alle partijen) 
�  Flexibele AOW (PvdA, D66, SP, (VVD))  
�  AOW terug naar 65 (PVV, 50Plus) 
�  Hogere AOW (GL, SP, 50Plus) 



Sociale partners aan zet! 

1.  Afronden SER-traject 
Ø  Duidelijke richting aan de politiek 
Ø  Geloofwaardig 
Ø  Randvoorwaarden 

2.  Steun sector  
Ø  Pensioenfederatie 
Ø  Verbond van Verzekeraars 
Ø  Deskundigen 

3.  Draagvlak 
Ø  Vertrouwen 
Ø  Generatie-proof 


