
WEBINAR

Voorgenomen nieuw pensioencontract

23 juni 2021

Welkom

people@places Culemborg

De vergadering begint om 14.00 uur
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Graag aandacht voor het volgende:

Deelnemers van het webinar:

➢vermeld je naam en vraag (kort en bondig) in 

de chat 

➢Vragen/opmerkingen worden zo veel mogelijk 

geclusterd en ingebracht in de vergadering 
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Voortgang in de pensioendiscussie

Voorgenomen nieuw pensioencontract
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Inleiders: 

John Kerstens, voorzitter en Jaap van der Spek, vice voorzitter

Gespreksleider: 

Joep Schouten

Ondersteuning: 

Jos Berkemeijer, co-voorzitter Pensioen commissie
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John Kerstens en Jaap van der Spek:

1. Voortgang in de pensioendiscussie ”Voorgenomen nieuw pensioencontract”

1. Proces en onze rol daarin

2. Inhoud en onze standpunten

2. Gespreksleider Joep Schouten vat de vragen en opmerkingen samen

3. Vraag- en antwoordspel: John Kerstens, Jaap van der Spek en Jos 

Berkemeijer

4. Samenvatting en beantwoording van vragen en opmerkingen

5. Afronding door John Kerstens met eventueel enige conclusies en 

actiepunten

6. Dankwoord en sluiting

Agenda

23 juni 2021 5



Proces

• 7 jaren geleden: Eerste opzet klankbordgroep jong/oud, Staatssecretaris 

Klijnsma 

• Invloed wet verbeterde premieregeling, doorbeleggen

• Minister Koolmees, andere ambtenaren, 2018 Klankbordgroep/stuurgroep

• Input tot ……..

• Pensioenakkoord, internetconsultatie, uitstel



Proces

• Centrale rol. Samen met collega-organisaties

• Wel iets bereikt: spanningen invaren en transitieperiode

• Roze olifant: R woord

• Stakeholders: Vakbonden, politici, pensioenfondsen/pensioenfederatie

• Vraag: deelname kerngroep (implementatie en communicatie) en 

werkgroepen, STAR/handleiding?

• Rol klankbordgroep nu en straks?



Proces

• Najaar: voortgang wetgeving

• Streven pensioenfondsen: toch 2026

• Bedreigingen en kansen (kabinetsformatie, andere minister, ontbreken 

kennis in Tweede Kamer etc.)



Proces

• Opzet plan van acties, lobby, communicatie etc. Strategie en tactiek

• Opzet dagvaarding en mogelijk moment van inzet

• Netwerken en informele contacten

• Intensivering samenwerking collega-organisaties

• Intensivering contacten senioren FNV en CNV 

• Wijsheid t.a.v. uitstapmoment?



Inzet 

• Inhoudelijke punten tijdens en na de transitieperiode

• (Mede-) zeggenschap van pensioengerechtigden

• (zie ook bijvoorbeeld inbreng internetconsultatie en position-paper 

rondetafelgesprek Tweede Kamer, te vinden op de website).



Inhoudelijk (inzet)

• Belofte pensioenakkoord (‘een koopkrachtig pensioen’) in de aanloop naar 

het nieuwe stelsel al waarmaken. Anders dreigt een verloren generatie 

pensioengerechtigden. Dat voorkómen is cruciaal voor het draagvlak

• Dat betekent: ‘geen korting, wel (perspectief op) indexatie’

• Door het tijdens de transitieperiode al werken met de rekenregels uit het 

nieuwe stelsel (‘projectierendement’ in plaats van risicovrije rente)



Inhoudelijk (voortgang)

• Voorstel ‘transitie-ftk’ (voor pensioenfondsen die overstappen)

• Korten bij dekkingsgraad onder 90%, gedeeltelijk indexeren bij 

dekkingsgraad van tenminste 105%

• Uitstelbrief minister leidt ook tot uitstel ‘transitie-ftk’

• Via vrijstellingsregeling transitie-kortingsgrens van toepassing

• Voor wat betreft indexatie ‘bezien partijen of en mits op dat moment de 

parlementaire behandeling is afgerond’ in laten gaan van grens van 105% 

eerder dan 2023 mogelijk is

• Dus: via andere weg en later dan Koepel Gepensioneerden wil



Inhoudelijk (inzet)

• Eerlijk overstappen (‘invaren’) naar nieuw stelsel

• Dat wil zeggen: niet op basis van ‘toevallige’ situatie op laatste dag voor 

overstap en rekening houdend met in het verleden gegroeide 

onevenwichtigheden (bijvoorbeeld het feit dat geld ‘van oud naar jong is 

gevloeid’ als gevolg van te lage premie werkenden en dragen renterisico 

pensioengerechtigden)

• Door gebruik te maken van dezelfde rendementsverwachting als bij 

vaststellen premie, verplicht adresseren onevenwichtigheden en instellen 

‘commissie evenwicht’



Inhoudelijk (voortgang)

• Geen plan om in transitiefase van huidige rekenrentesystematiek af te 

stappen 

• Erkenning dat onevenwichtigheden moeten worden geadresseerd, maar 

nog onduidelijk welke en hoe

• Instellen commissie ‘evenwicht’ wordt overwogen

• Dus: (nog) geen vooruitzicht op loslaten huidige rekenrentesystematiek, 

beweging in discussie adresseren onevenwichtigheden maar uitkomst nog 

onduidelijk



Inhoudelijk (inzet)

• Betere borging koopkracht (inflatiebescherming) in nieuwe stelsel

• Door bijvoorbeeld het verplicht formuleren van indexatie-ambitie en 

vastlegging in systematiek



Inhoudelijk (voortgang)

• Erkenning dat ‘aanvullend beleid gewenst is

• Zoektocht naar systematiek (via solidariteitsreserve, via 

beschermingsrendement etc.)

• Dus: erkenning dat extra borging ten opzichte van pensioenakkoord nodig 

is, nog onduidelijk hoe dat vorm krijgt  



Medezeggenschap (inzet)

• Door dan wel namens pensioengerechtigden wordt meegepraat en –

besloten over voor pensioengerechtigden relevante (verdelings-) 

vraagstukken, zowel centraal als bij pensioenfondsen

• Door stevigere rol bij uitwerking pensioenakkoord, stevige invulling 

hoorrecht seniorenorganisaties en adviesrecht verantwoordingsorganen, 

meer (inspraak bij) zetels in fondsbesturen etc.



Medezeggenschap (voortgang)

• Seniorenorganisaties zitten aan tafel met partijen pensioenakkoord

• Hoorrecht en adviesrecht worden verder vormgegeven

• Dus: wel meepraten, (nog) niet meebesluiten



Gespreksleider Joep Schouten vat de 

vragen en opmerkingen samen
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Vraag en antwoordspel

• John Kerstens

• Jaap van der Spek

• Jos Berkemeijer
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Gespreksleider Joep Schouten vat de 

vragen en opmerkingen samen
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Afronding door John Kerstens 

met eventueel enige conclusies 

en actiepunten
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BEDANKT VOOR UW 

AANDACHT
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