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A  VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 
Vastgesteld 19 november 2010  

De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid1 heeft op 
26 oktober 2010 gesproken over het Groenboek Pensioenen (E100037)2 en 
de kabinetsreactie, die op 11 oktober 2010 is aangeboden3. 
Naar aanleiding daarvan heeft zij de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid op 5 november 2010 een brief gestuurd. 

De minister heeft op 17 november 2010 gereageerd. 

De commissie brengt bijgaand verslag uit van het gevoerde schriftelijk 
overleg. 

De griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
Kim van Dooren 

 

1  Samenstelling:
Van den Berg (SGP), Swenker (VVD), Terpstra 
(CDA) vicevoorzitter, Vedder-Wubben (CDA), 
Biermans (VVD), Kneppers-Heijnert (VVD), Van 
Driel (PvdA) voorzitter, Meulenbelt (SP), Ten 
Hoeve (OSF(, Westerveld (PvdA), Leijnse 
(PvdA), Staal (D66), Thissen (GroenLinks), 
Russell (CDA), Goyert (CDA), Huijbregts-
Schiedon (VVD), Elzinga (SP), Quik-Schuijt 
(SP), Kuiper (CU), Lagerwerf-Vergunst (CU), 
Strik (GL), Koffeman (PvdD), Yildirim 
(Fractie-Yildirim) en Flierman (CDA). 
2  Groenboek: naar adequate, houdbare en 
zekere Europese pensioenstelsels 
(COM(2010)365). 
3  Kamerstukken II 2010/11, 32 043, nr. 10, d.d. 
11 oktober 2010.
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BRIEF AAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID 

Den Haag, 5 november 2010 

De commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 
26 oktober 2010 gesproken over het Groenboek Pensioenen1 en de 
kabinetsreactie, die op 11 oktober 2010 is aangeboden2. 

De commissie deelt de mening dat de houdbaarheid en betaalbaarheid 
van pensioenen ook in de toekomst gegarandeerd dienen te zijn. De 
commissie onderschrijft de conclusie dat de lidstaten zelf verantwoor-
delijk zijn voor de inrichting van hun pensioenstelsel, inclusief het 
financieringsbeleid en voor de toegankelijkheid en toereikendheid van 
pensioenen. Gelet op het feit dat meer dan 80% van het pensioenkapitaal 
is geconcentreerd in Nederland en het Verenigd Koninkrijk ligt hier een 
bijzonder belang voor ons land. 

De commissie zou duidelijker geformuleerd willen zien dat het kabinet 
zich er hard voor wil maken – uit een oogpunt van subsidiariteit – dat de 
inrichting van het pensioenstelsel, een verantwoordelijkheid is en blijft 
van de lidstaten zelf. 

De commissie heeft grote zorg ten aanzien van het idee om de internati-
onale overdraagbaarheid van pensioenrechten nog eens onder de loep te 
nemen. Met name vindt de commissie dat bij een dergelijke overdracht de 
pensioenrechten van de werknemer afdoende beschermd moeten zijn en 
de fiscale behandeling evenwichtig geregeld. Deelnemers kunnen toch 
rechten opbouwen in ieder land waarin zij werken, bij pensionering kan 
het pensioen worden uitgekeerd in het land waarin zij wonen. Uiteraard is 
een (internationaal) pensioenregister dan van belang. 

De commissie geeft het nieuw aangetreden kabinet in overweging de 
reactie op deze punten aan te scherpen en helder aan te geven dat op 
deze onderdelen Europese bemoeienis niet wenselijk is. 

De commissie verneemt graag of en hoe het kabinetsstandpunt wordt 
aangepast voordat de Europese Commissie hiervan in kennis wordt 
gesteld. 

De leden van de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid zien 
uw antwoord met belangstelling tegemoet.

De voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgele-
genheid,
S. J. van Driel 
 

 

1  Groenboek: naar adequate, houdbare en 
zekere Europese pensioenstelsels 
(COM(2010)365). 
2  Kamerstukken II 2010/11, 32 043, nr. 10, d.d. 
11 oktober 2010.
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BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELE-
GENHEID 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 17 november 2010 

Hierbij zend ik u een afschrift van mijn brief aan de Europese Commissie 
met de reactie op het Groenboek Pensioenen. 
Ik ga ervan uit dat met deze reactie de opvatting van uw Kamer zoals die 
is opgenomen in uw brief van 5 november jl., kenmerk 147247.01u, 
adequaat is verwoord. 

Ik heb een afschrift van de brief aan de Europese Commissie ook 
gezonden aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
H. G. J. Kamp
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