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Hierbij zend ik u de reactie van het Nederlandse kabinet op het Groenboek ‘naar 
adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels’ COM(2010)365. 
 
Het kabinet heeft met belangstelling kennis genomen van de inhoud van het 
Groenboek. Het is ook naar ons oordeel noodzakelijk een open debat te voeren 
over de vraag voor welke uitdagingen de lidstaten op pensioengebied staan, 
welke maatregelen in dit verband gewenst zijn en wat de rol van de EU moet zijn 
bij onze inspanningen om onze burgers adequate en houdbare pensioenen te 
verschaffen. 
 
Het Groenboek biedt een goed inzicht in de ideeën die hieromtrent leven en de 
acties die op verschillende niveaus mogelijk zijn. Het kabinet onderschrijft de 
geïntegreerde benadering van economisch, sociaal en financieel marktbeleid. Ook 
ziet het de verbanden en synergieën tussen de pensioenen en de algemene 
"Europa 2020"-strategie voor intelligente, duurzame en inclusieve groei. 
 
Over deze kabinetsreactie heeft overleg plaatsgevonden met het Nederlandse 
parlement. Het Nederlandse parlement heeft daarbij uitdrukkelijk gewezen op de 
nationale competentie met betrekking tot de inrichting van het nationale 
pensioenstelsel. Het Nederlandse parlement heeft daarbij aangegeven dat het de 
rol van Europa op pensioengebied kritisch zal blijven bezien. Niet alleen de vraag 
welk initiatief Europa wil nemen, maar ook de vraag of Europa dat moet doen zal 
door het Nederlandse parlement steeds expliciet aan de orde gesteld worden. 
Dit betekent dat Nederland het, ook in het Groenboek verwoorde, uitgangspunt 
benadrukt dat de lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor hun 
pensioenvoorziening. Nederland onderstreept ook het standpunt van de 
Commissie dat er niet één ideaal pensioensysteem bestaat dat voor alle lidstaten 
geschikt is. Nederland hecht zeer aan de kenmerken van zijn pensioenstelsel. Dat 
geldt in het bijzonder voor de aanvullende pensioenen, het collectieve en solidaire 
karakter daarvan, het systeem van verplichte deelname, en de aparte positie ten 
opzichte van de private pensioenvoorzieningen in de derde pijler.  
 
Tegen deze achtergrond wijst Nederland met name de in relatie tot Solvency II 
gesuggereerde uitbreiding van de buffereisen voor de private markt naar de 
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tweede pijler af. Wel wil Nederland graag zijn ervaringen delen met toezicht 
gebaseerd op risicobeoordeling, marktwaardering en informatievoorschriften.  
Ook een hernieuwde discussie over de meeneembaarheid van pensioenrechten 
acht Nederland weinig zinvol. Gezien de grote verschillen die bestaan tussen de 
diverse nationale pensio enstelsels is het in de Nederlandse optiek niet mogelijk op 
verantwoorde wijze kapitaal of aanspraken over te dragen tussen de diverse 
lidstaten. 
 
Het vorenstaande neemt niet weg dat Europa een belangrijke rol heeft in het 
pensioendossier. Volgens Nederland dient die rol - in lijn met het principe van de 
subsidiariteit - vooral gelegen te zijn in het beschermen van ons 
gemeenschappelijk belang bij houdbare pensioenstelsels en financiële stabiliteit. 
De benadering van de Europese Commissie in het Groenboek, met als primaire 
doelstelling de houdbaarheid, zekerheid en de betaalbaarheid van de pensioenen, 
is ook de invalshoek die Nederland kiest. Een krachtige handhaving van het 
Stabiliteits- en Groeipact speelt hierbij een centrale rol. 
Ook ondersteunt Nederland onderzoek naar de mogelijkheden om te komen tot 
verbetering van de coördinatie voor grenswerkers en naar de ontwikkeling van 
een pensioentrackingservice waarmee werknemers die in verschillende lidstaten 
hebben gewerkt meer inzicht krijgen in hun totale p ensioenrechten  
 
Nederland is bereid om intensief en inventief mee te doen aan een open discussie 
en is bereid door inzet van zijn ervaring en expertise bij te dragen aan het 
houdbaar en betaalbaar houden van de pensioenen in Europa. 
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