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Bijlagen 

Reactie op Groenboek 

pensioenen 

 

 

Op 7 juli jl. heeft de Europese Commissie een Groenboek pensioenen aan de 

lidstaten gezonden, met het verzoek uiterlijk 15 november hun reacties aan de 

Commissie te zenden. 

 

Hierbij zend ik u de Nederlandse reactie, zoals het kabinet voornemens is om aan 

de Europese Commissie te zenden. Over deze reactie is overlegd met sociale 

partners, pensioenkoepels, DNB en AFM. 

 

Uw Kamer heeft aangegeven de reactie te willen betrekken bij het eind oktober 

2010 geplande algemeen overleg over pensioenonderwerpen. 

 

Ter algemene toelichting merk ik het volgende op. 

In mijn brief van 2 april 2010 in reactie op de motie Omtzigt (Kamerstukken II 

2009/2010, 31 990, nr. 14), heb ik het Groenboek reeds aangekondigd. In die 

brief heb ik mijn verwachting uitgesproken dat de Commissie in het Groenboek 

mogelijk zaken als Europese initiatieven (open methode van coördinatie, dan wel 

regelgeving) of Richtlijn 2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het 

toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening, opnieuw aan de orde 

zou kunnen stellen. Ik constateer dat dit inderdaad het geval is. 

Met de reactie wil Nederland een constructieve bijdrage leveren aan het Europese 

pensioendebat, echter niet zonder overeind te houden dat de lidstaten gaan over 

de inrichting van de nationale pensioenstelsels. Uiteindelijk bepalen sociale 

partners deze keuzen in pensioenregelingen, op bedrijfstak , beroeps  of 

bedrijfsniveau. Ondanks de Europa brede uitdagingen waarvoor de diverse 

pensioenstelsels staan (demografische ontwikkeling, financieel economische 

crisis), is het aan lidstaten om daarop een adequate beleidsinzet te formuleren, 

die leidt tot houdbare en adequate pensioenen, onder de voorwaarde van 

houdbare overheidsfinanciën. Er moet ruimte blijven voor de specifieke 

kenmerken van het Nederlandse pensioenstelsel, gebaseerd op drie pijlers en op 

omslag naast kapitaaldekking, en waarvan de verplichtstelling een belangrijk 

onderdeel uitmaakt. 
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Een inhoudelijk identieke brief is vandaag door mij verzonden aan de voorzitter 

van de Eerste Kamer. 

 

 

De Minister van Sociale Zaken  

en Werkgelegenheid, 

 

 

 

 

J.P.H. Donner 

 


