De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Mevrouw drs. J. Klijnsma
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
Van:

KNVG, NOOM, NVOG ,PCOB en UNIE KBO

Datum: 27 mei 2015
Onderwerp: Discussienota ‘Mogelijke richting voor een nieuw pensioenstelsel: ISDC’
Hooggeachte mevrouw Klijnsma,
Terecht stelt de voorzitter van de SER in het voorwoord van het bovengenoemd SER-advies dat de
sterke punten e n de uitdagingen waar ons pensioenstelsel voor staat, niet alleen ‘stippen aan de
horizon’ zijn: ‘De wegen daar naar toe zijn minstens zo belangrijk.’ Die wegen willen de
gepensioneerden- en ouderenbonden als direct belanghebbenden bij de toekomst van ons
pensioenstelsel samen met andere vertegenwoordigende organisaties en de overheid gaan. Graag
willen wij een constructieve bijdrage leveren aan de dialoog, die onderweg naar de toekomst van ons
pensioenstelsel moet worden gevoerd.
Al eerder hebben gepensioneerden- en ouderenorganisaties gereageerd op het SER-advies1. Zelfs in
één geval op 5 september 2014 in de vorm van een door CSO,KNVG en NVOG gepresenteerde
discussienota “Naar een nastrevenswaardig pensioenstelsel”2. Daarin werd de toekomst van ons
pensioenstelsel geschetst vanuit het perspectief van een uitkeringsovereenkomst.
Thans sturen wij u onze discussienota over ‘Individueel Solidair Defined Contribution’ (ISDC) toe. In
dit rapport wordt die toekomst van ons pensioenstelsel geschetst vanuit het verlengde perspectief
van Variant IV uit het SER –rapport. ISDC betreft een aangepaste premieovereenkomst op basis van
een pensioenbeleggingsrekening van waaruit – en dat is nieuw – ook de jaarlijkse
pensioenuitkeringen worden voldaan.
Dit rapport is tot stand gekomen op basis van de input van een commissie van pensioendeskundigen
van de samenwerkende gepensioneerden- en ouderenbonden. Het conceptrapport is de afgelopen
maanden in brede kring besproken met vakbonden, jongerenorganisaties en pensioendeskundigen.
De output van deze gesprekken, de vele positieve suggesties en nog nader te onderzoeken
onderwerpen, zijn zo veel als mogelijk verwerkt in het uiteindelijk rapport.
Zoals ook vermeld bij toezending van onze eerste discussienota, zijn onze bijdragen niet bedoeld als
blauwdrukken, maar als inspiratiebron voor een dialoog, die wij graag met andere organisaties en de
overheid daarover willen voeren.
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Uitgangspunten die bij het ontwerp van ISDC een belangrijke rol spelen, zijn: optimalisering van de
pensioenuitkering, het vermijden van schijnzekerheid en het herstel van vertrouwen door
begrijpelijkheid en toekomstbestendigheid.
Wij zien in dat de wegen naar de toekomst van ons nieuwe pensioenstelsel ook voor de overheid
soms moeilijk begaanbaar zijn. Er zijn valkuilen en grote stukken zijn nog ongeplaveid. Maar juist als
problemen zich manifesteren is het voor het herstel van het vertrouwen in een goede toekomst voor
ons pensioenstelsel noodzakelijk dat de overheid en/of de SER hierover regelmatig ‘de achterban’
actief informeert en met hen discussieert. Ook structurele vragen over een brug tussen enerzijds het
SER-advies en anderzijds de studie naar een ‘optimalisering wettelijk kader voor
premieovereenkomsten’ moeten door alle belanghebbenden gezamenlijk worden geadresseerd, ook
al is nog geen volledige oplossing gevonden. Tegen die achtergrond is het begrijpelijk dat ook
discussienota’s in dit stadium nog niet in alle opzichten volledig zijn en hiaten kennen die in onderling
overleg verder uitgewerkt moeten worden.
Volledigheidshalve sturen wij een afschrift van deze brief toe aan zowel de SER als aan SZW en
vertrouwen wij er op binnenkort onze deelname aan de dialoog te mogen agenderen.
Graag vernemen wij zo mogelijk uw reactie op dit rapport.
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