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Miniconferentie 24 september j.l.  

Verslag van de Miniconference VVSPTN  
op maandag 24 september 2018 – 20.00 uur  

in Gebouw N - High Tech Systems Park.

1.0: Opening mini-conferentie

De voorzitter opent de mini-conferentie. Hij heet allen hartelijk welkom. Een speciaal welkom aan 
de geledingen van de SPTN, de COR en het VO (Verantwoordingsorgaan) en aan de gastspreker de 
heer Pieter Omtzigt - Lid van de 2e kamer der Statengeneraal en pensioen specialist binnen het 
CDA.

De avond bestond uit 2 elementen. 
• Inleiding Pensioenland Nederland door dhr. Omtzigt.
• Discussie en gelegenheid tot het stellen van vragen aan dhr. Omtzigt 

 
2.0: Inleiding Hr. Omtzigt 

De spreker presenteerde uit het hoofd. Er was geen power point of andere vorm van presentatie.

Pensioenland Nederland.  Ja Nederland heeft  een van de beste pensioenstelsels  in de wereld zo 
begon Omtzigt zijn inleiding. Kijk maar eens 20 Km verderop in Duitsland en u zult zien dat het 
daar veel slechter is.
Jarenlang oogde het pensioenstelsel hier solide en veilig. Eenmaal 65 was men verzekerd van een 
verzorgde oude dag. AOW, 40 dienstjaren bij dezelfde werkgever en een vergaard kapitaal op de 
bank stonden hiervoor garant.
Maar de tijden zijn veranderd. Zowel sociale als  demografische rampspoed en de vele economische 
tegenslagen geven aanleiding krachtige ingrepen te doen in de pensioenproblematiek. Ooit ontstaan 
uit  een  fundament  van  solidariteit  tussen  beroeps-  of  vakgenoten,  tussen  mannen  en  vrouwen. 
Tussen ouderen en jongeren lijkt het huidige pensioenstelsel niet meer houdbaar en is dringend toe 
aan een grondige renovatie. De vraag werpt zich op moeten we uitgaan van wat we hebben of 
moeten het gehele huidige gebeuren wegdoen en opnieuw beginnen. Voorwaar geen gemakkelijk 
keuze.

Dat er iets moet veranderen is iedereen het wel over eens. Maar wat is de gouden oplossing waarbij 
iedereen (oud en jong, ZZP-er of werknemer) zich prettig voelt.

Voor  de  opbouw  van  een  toekomstvast  pensioenstelsel  gaan  we  uit  van  ons  huidige  stelsel. 
Belangrijk  aspect  daarin  is  de  collectieve  uitvoering,  waarvoor  werkgevers  en  werknemers 
gezamenlijk verantwoording dragen Andere belangrijke uitgangspunten die onverminderd zullen 
gelden, zijn de bescherming van arbeidsongeschikten, nabestaanden (als de deelnemer vroegtijdig 
overlijdt)  en  zeer  oude  deelnemers  tegen  de  grote  financiële  gevolgen  van  de  stijging  van 
levensverwachting in de uitkeringsfase. Volgens spreker is dit bij beide voorliggende voorstellen 
nog niet goed geregeld.
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De voorgestelde oplossing biedt nieuwe elementen gebaseerd op nieuwe inzichten, demografische 
ontwikkelingen en behoefte aan meer keuzevrijheid en mobiliteit, ofwel de ervaren tekortkomingen 
van het huidige stelsel.
Nieuw element 1 is het toevoegen van zinvolle keuzemogelijkheden toegespitst op de specifieke 
groep deelnemers. 
Het tweede nieuwe element betreft de vaststelling van volledig individuele ouderdomspensioen-
rechten. Dit laatste element is van groot belang om een antwoord te beiden op maatschappelijk 
ontwikkelingen ten aanzien van arbeidsmobiliteit. Het meeverhuizen van pensioenrechten is voor 
iedereen op elk moment duidelijk gedefinieerd en uitlegbaar.

Een belangrijk aspect wat een nieuw stelsel moet kunnen is het economisch resultaat veiligstellen. 
Er zijn onderzoeken die aantonen dat het financiële risicoprofiel van een uitkeringsovereenkomst 
kan worden gerepliceerd met een individuele premieovereenkomst, door gedurende de levensloop 
van de deelnemer de samenstelling van de vastrentende en risicodragende beleggingen te variëren 
volgens een specifiek patroon het zogenaamde life-cycle-beleggen.

Dit klinkt allemaal mooi en aardig maar hoe verloopt nu de individualisering voor de deelnemers 
die al gedurende een kortere of al wat langere periode met pensioen zijn. Deze deelnemers zouden 
moeten invaren in een nieuw systeem en dat is lastig en heeft een hoge prijs. Over een ding zijn 
actieve en niet actieve deelnemers het wel eens. Er moeten een aantal collectieve aspecten in om 
een nieuw stelsel tot een succes te maken.

De Nederlandse overheid heeft een cruciale fout gemaakt door deel te gaan nemen aan de Europese 
muntunie. Binnen deze muntunie wordt de rente bepaald door de Europese centrale bank. In de 
afgelopen jaren heeft de ECB de rente om bekende reden laag gehouden. Dit heeft onmiddellijk 
consequenties voor de dekkingsgraden van de verschillende pensioenfondsen in Nederland. Omdat 
de Nederlandse pensioenwet een nominaal pensioen garandeert worden de verplichtingen bij een 
lage rente hoger en is er minder ruimte voor indexatie. Dat hebben de gepensioneerde deel-nemers 
in alle hevigheid ondervonden. Geen of nauwelijks indexatie van de pensioenen de laatste jaren.

3.0: Discussie en vragen

Iedereen in pensioenland is het wel over eens dat de rekenrente de boosdoener is voor het uitblijven 
van indexatie. Hier moet dus iets aan gedaan worden. Verschillende experts hebben aan proberen te 
tonen en ook aangetoond dat naar het rendement gekeken moet worden en niet naar de rekenrente. 
Politiek partijen (50 PLUS) hebben gepoogd de rekenrente op 2% vast te zetten gedurende een 
afgesproken periode om de indexatie weer op gang te brengen.
De  regering  houdt  echter  vast,  met  als  controleur  de  Nederlandse  Bank,  aan  het  feit  dat  de 
toekomstige  verplichtingen  gehaald  moeten  worden  en  daar  hoort  de  rekenrente  bij  als 
overeengekomen in het nFTK.

Binnen de Europese wetgeving is het mogelijk een pensioenfonds te verhuizen naar het buitenland 
bijvoorbeeld België. In België is een veel hogere rekenrente van toepassing (3.5%) en dus zou de 
dekkingsgraad dermate stijgen zodat maximale indexatie mogelijk zou worden.

Omtzigt adviseert dit absoluut niet te doen. Het belangrijkste nadeel is zo geeft hij aan dat een 
pensioenfonds dan onder de Belgische overheid zou vallen. In crisistijd zou de Belgische regering 
kunnen besluiten de pensioenfondsen te belasten hetgeen tot ongewenste situatie leidt. 

Flexibiliteit zou hij dan eerder willen zoeken in flexibiliteit binnen een pensioenfonds (hoog/laag 
afspraken, premie-holiday).
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In zijn algemeenheid stelt hij dat ouderdom in Nederland niet wordt geassocieerd met armoede. Dat 
is in vele andere Europese landen wel het geval. Hierdoor ontstaat het gevaar dat ander Europese 
landen iets mee willen hebben vanuit de Nederlandse pensioenpot (solidariteit). 

De VVSPTN – WP wijst de heer Omtzigt op een 11-tal stellingen zoals die binnen de VVSPTN 
bestaan en waarin de denktrant van het pensioengebeuren zoals dat bij de VVSPTN leeft. De heer 
Omtzigt heeft deze stellingen van te voren ontvangen en bekeken.
De heer Hemmes wijst  de heer Omtzigt op zijn brief die indertijd is opgesteld door een 14-tal 
ongeruste gepensioneerden genoemd “het Pensioendebacle opgelost”.

Slotconclusie in dit schrijven is dat het handhaven door de overheid van de risicovrije rekenrente op 
basis van ongeloofwaardige argumenten ernstig tekort doet aan alle premiebetalers, gepensioneer-
den, werkgevers, de overheid en de pensioenfond-sen. 

De heer Omtzigt geeft aan dat hij niet reageert op alle mail en brieven die hij ontvangt. Dit zou voor 
hem ondoenlijk zijn. Het vraagt excuses hiervoor.

De heer Woldendorp vraagt over de stilstand in indexatie veroorzaakt door de rekenrente of zoals 
hij het noemt: “de volkomen stilstand van de pensioenuitkeringen sinds 2008”. De heer Omtzigt 
antwoord als hierover reeds omschreven (nominale pensioen-garantie en wetgeving (nFTK))

De heer Omtzigt meldt dat er recentelijk 2 voorstellen bij de vakbonden liggen beide gebaseerd op 
individuele pensioentoekenning. Het verschil is dat bij het eerste voorstel het opgebouwde pensioen 
jaarlijks wordt omgezet in een “defined benefit” en in het tweede voorstel dit pas wordt gedaan 5 
jaar voor de uitkeringsfase aanbreekt.
Beide voorstellen leggen alle risico’s  bij de deel-nemers.
De heer Omtzigt wijst er tenslotte op dat de generatie zoals hier aanwezig behoort tot de gouden 
generatie hoewel dit niet direct wordt onderkent. Hij maakt zich het meeste zorgen over de nu 16 en 
17 jarigen. Die generatie groeit op met een hoge studieschuld en daardoor moeilijk te verkrijgen 
hypotheek voor een eventuele eigen woning en een pensioenopbouw vol risico’s.

4.0: Afsluiting

Sander  van  der  Schoot  sluit  de  conferentie  af  met  dankzegging  aan  de  grote  opkomst  van  de 
gepensioneerden en de andere geledingen. Hij dankt Pieter Omtzigt voor zijn bijdrage en wenst 
iedereen wel thuis.

H. Lamberts, secretaris
25-09-2018
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