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ONTWERPRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het Groenboek "Naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels"
(2010/2239(INI))

Het Europees Parlement,

– gezien het Groenboek van de Commissie van 7 juli 2010 getiteld "Naar adequate, 
houdbare en zekere Europese pensioenstelsels" (COM(2010)0365),

– onder verwijzing naar zijn resolutie van XX november 2010 over de demografische 
uitdaging en de solidariteit tussen de generaties1,

– gezien het verslag van het Europees Economisch en Sociaal Comité over het Groenboek 
van de Commissie van 7 juli 2010 getiteld "Naar adequate, houdbare en zekere Europese 
pensioenstelsels"2,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een besluit van de Raad betreffende de 
richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten: Deel II van de 
geïntegreerde richtsnoeren van Europa 2020 (COM(2010)0193), en onder verwijzing naar 
zijn desbetreffende resolutie van 8 september 20103,

– gezien de mededeling van de Commissie van 29 april 2009 getiteld "Opvangen van de 
gevolgen van de vergrijzing in de EU (Vergrijzingsverslag 2009)" (COM(2009)0180), en 
onder verwijzing naar zijn resolutie van 8 september 20104,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de actieve inclusie van personen 
die van de arbeidsmarkt zijn uitgesloten5,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 6 mei 2009 over de vernieuwde sociale agenda6,
– onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 november 2008 over de toekomst van 

socialezekerheidsstelsels en pensioenen: financiering en ontwikkeling in de richting van 
individualisering7,

– onder verwijzing naar zijn resolutie van 9 oktober 2008 over de bevordering van sociale 
integratie en bestrijding van armoede, met inbegrip van armoede onder kinderen, in de 
EU8,

– gezien het voorstel van de Commissie voor een richtlijn van het Europees Parlement en de 
Raad betreffende de verbetering van de meeneembaarheid van aanvullende 
pensioenrechten (COM(2005)0507), en onder verwijzing naar zijn resolutie van 20 juni 
20079,

– gelet op artikel 48 van het Reglement,

                                               
1 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)XXXX.
2 XXXX
3 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0309.
4 Aangenomen teksten, P7_TA(2010)0306.
5 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0371.
6 Aangenomen teksten, P6_TA(2009)0370.
7 PB C 16E van 22.1.2010, blz. 25.
8 PB C 9E van 15.1.2010, blz. 11.
9 PB C 146E van 12.6.2008, blz. 122.
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– gezien het verslag van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de adviezen 
van de Commissie economische en monetaire zaken, de Commissie industrie, onderzoek 
en energie, de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de Commissie 
rechten van de vrouw en gendergelijkheid (A7-0000/2010),

A. overwegende dat men als gevolg van langere en hogere opleidingen op latere leeftijd de 
arbeidsmarkt betreedt en gemiddeld de arbeidsmarkt vóór het bereiken van de wettelijke 
pensioenleeftijd verlaat, en dat de mensen steeds ouder worden,

B. overwegende dat het aantal mensen dat op de arbeidsmarkt komt, daalt (de 
beroepsbevolking in de EU zal vanaf 2012 beginnen te krimpen) en het aantal 
gepensioneerden toeneemt (in 2008 kwamen in de EU vier werkenden op elke persoon 
van 65 jaar of ouder, in 2020 zal de verhouding vijf op een zijn en in 2060 twee op een),

C. overwegende dat bij het economisch bestuur van de Europese Unie rekening moet worden 
gehouden met de holistische benadering die in het Groenboek wordt uiteengezet,

D. overwegende dat de financiële crisis heeft geleid tot een stijging van de werkloosheid, een 
toenemend begrotingstekort in veel lidstaten en problemen bij de financiering van de 
pensioenen (of deze nu via belastingen of anderszins worden gefinancierd),

ALGEMEEN
EU en de lidstaten
1. apprecieert de holistische benadering van het Groenboek die tot nieuwe impulsen moet 

leiden op nationaal en EU-niveau om de oudedagsvoorziening zeker te stellen;
2. onderstreept dat de lidstaten geconfronteerd worden met enorme uitdagingen om ervoor te 

zorgen dat pensioenen voldoen aan de verwachtingen die burgers hebben;
3. mist node aandacht voor het midden- en kleinbedrijf, dat als één van de grootste 

werkgevers in de EU een belangrijke bijdrage kan, moet en wil leveren aan de 
houdbaarheid en adequaatheid van pensioenstelsels;

4. wijst erop dat een gezond economisch en sociaal beleid een belangrijke bijdrage levert aan 
groei en stabiliteit;

5. is van mening dat langetermijninvesteringen in pensioenvoorzieningen een positieve 
benadering moeten krijgen in het kader van de economic governance en meer in het 
bijzonder in het groei- en stabiliteitspact;

6. onderstreept dat pensioenen en pensioenstelsels een primaire verantwoordelijkheid zijn 
van de lidstaten;

7. stelt vast dat de EU een set van gemeenschappelijk vastgestelde criteria mist die inzicht 
geven in de diverse pensioenstelsels en dat derhalve een transparant toezicht, dat geldt 
voor elk stelsel, ontbreekt;

Gender
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8. betreurt dat het Groenboek geen aandacht besteedt aan het gendervraagstuk, temeer omdat 
door verschillen in loopbaanverloop, vrouwen gemiddeld een lager pensioen hebben;

9. benadrukt het belang van de individualisering van pensioenrechten die de economische 
onafhankelijkheid van mannen en vrouwen waarborgt;

ADEQUAATHEID
10. is van mening dat de hoogte van een adequaat pensioen op Europees niveau niet vast te 

stellen is omdat dit zeer afhankelijk en verbonden is met specifieke omstandigheden in de 
lidstaten;

11. is van mening dat lidstaten zelf verantwoordelijk zijn voor de vaststelling van een 
adequate pensioenvoorziening voor hun burgers in het kader van het sociaaleconomisch 
beleid;

12. ondersteunt dat binnen de diversiteit van pensioensystemen, de algemene stelsels (eerste 
pijler) met de werkgerelateerde stelsels (tweede pijler) als combinatie de beste garantie 
geven voor een adequate pensioenvoorziening;

13. onderstreept dat bij de houdbaarheid en toereikendheid van pensioenstelsels zeker ook de 
derde pijler, de individuele al dan niet gefaciliteerde spaarvoorziening, een rol speelt;

14. stelt vast dat nationale begrotingen onder grote druk staan en dat vele lidstaten de 
efficiency van de uitgaven bezien; roept lidstaten op om te overwegen een compensatie in 
te voeren, zodat iedere belastingplichtige die in de eerste en de tweede pijler niet het 
ambitieniveau kan bereiken, recht heeft op een aanvullende aftrek voor pensioenpremies 
in de tweede pijler of voor premies voor privépensioen in de derde pijler; dit kan lidstaten 
ook helpen bij het inrichten van een driepijlerstructuur;

15. benadrukt dat inflatie de houdbaarheid en adequaatheid van pensioensystemen onder druk 
zet;

PENSIOENKADER
PENSIOENLEEFTIJD
16. is van mening dat het vanwege de demografische ontwikkeling en de financierbaarheid 

van de pensioenen nodig is dat meer mensen participeren op de arbeidsmarkt en dit ook 
langer doen; stelt vast dat er een toename is in levensverwachting en roept de lidstaten op 
om een koppeling van levensverwachting aan de wettelijke pensioenleeftijd te overwegen;

17. stelt vast dat er grote verschillen zijn in wettelijke pensioenleeftijd en de feitelijke 
uittreding van ouderen op de arbeidsmarkt; verzoekt derhalve lidstaten en sociale partners 
om goede ervaringen uit te wisselen en afspraken te maken die leiden tot een verlenging 
van het professionele leven, bijvoorbeeld het belonen van mensen die langer doorwerken;

18. is van mening dat voor oudere werknemers die fysiek en/of mentaal zwaar werk doen, een 
arbeidsmarkt, gericht op flexibiliteit en zekerheid, creatieve oplossingen moet aanbieden, 
zoals een flexibilisering van de wettelijke pensioenleeftijd, parttime-pensioenen of 
aangepaste arbeidsomstandigheden, waarbij de nadruk ligt op de werkvaardigheid ("work 
ability"), als duurzaam evenwicht tussen de eisen van het werk en de capaciteiten van de 
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werknemers; een actief beleid gericht op antileeftijdsdiscriminatie is daarbij nodig;

EU 2020-STRATEGIE
19. betreurt dat in de EU 2020-strategie expliciete aandacht voor houdbare en adequate 

pensioensystemen ontbreekt;
20. is van mening dat een succes van de EU 2020-strategie betekent dat meer mensen aan het 

werk zijn en dat de economische groei daarvan profiteert en dus de houdbaarheid van 
pensioensystemen wordt versterkt;

21. ondersteunt, in overeenstemming met de EU 2020-strategie, een gericht en activerend 
arbeidsmarktbeleid dat zorgt voor de verhoging van de arbeidsparticipatie van oudere 
werknemers, vrouwen, minderheden en langdurig werklozen;

IBPV-RICHTLIJN
MOBILITEIT EN OVERDRACHT
22. onderstreept het toenemende belang en de noodzaak van mobiliteit op de arbeidsmarkt in 

de EU;

23. stelt vast dat pensioenaanspraken in de eerste pijler geregeld zijn via de desbetreffende 
coördinatieverordening, maar dat voor tweedepijlerpensioenen oplossingen voor de 
meeneembaarheid nodig zijn;

24. is van mening dat door de verscheidenheid en complexheid van de verschillende 
tweedepijlersystemen er randvoorwaarden gesteld moeten worden voor de 
overdraagbaarheid van opgebouwde pensioenen, in die zin dat de overdraagbaarheid start 
bij nieuwe contracten, waarbij een verzoek tot overdracht enkel gehonoreerd wordt als de 
afdracht bestemd is voor een fonds met als doel de oudedagsvoorziening; ook de fiscale 
afrekening in de lidstaat waarin de rechten zijn opgebouwd moet worden uitgevoerd;

HERZIENING VAN EU-WETGEVING
25. stelt vast dat in veel EU-lidstaten het belang van een tweedepijlerpensioenvoorziening is 

onderkend, dat er ook voor gezorgd moet worden dat deze voorzieningen voldoen aan 
Europese randvoorwaarden en criteria die aan tweedepijlervoorzieningen gesteld worden;

26. is van mening dat de tweede pijler beschikbaar moet zijn voor alle werknemers als een 
recht, en dat er geen discriminatie dient plaats te vinden op grond van geslacht, sector 
en/of arbeidsovereenkomst;

27. roept de Europese Commissie op om te onderzoeken hoe het recht van werknemers om 
aan de tweede pijler deel te nemen gefaciliteerd kan worden, en voorstellen te doen ter 
ontwikkeling van zo´n pijler waar deze nog niet bestaat;

28. roept de lidstaten op om de ontwikkeling van een sociale dialoog op het terrein van de 
oudedagsvoorziening te ondersteunen;

29. is van mening dat de regels op EU-niveau met betrekking tot de derde pijler en het 
probleemloos grensoverschrijdend functioneren ervan, nader bekeken moeten worden in 
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het licht van het goed functioneren van de interne markt en het creëren van een level 
playing field;

EUROPESE WETGEVING/GOEDE PRAKTIJKEN
30. steunt de oprichting van de Europese Autoriteit voor Verzekeringen en 

Bedrijfspensioenen (EAVB); onderstreept de noodzaak om deze zo toe te rusten dat er 
effectief uitvoering gegeven wordt aan de opgelegde taken;

31. onderstreept het belang van een uniforme methodiek voor de berekening van dat deel van 
de staatsschuld dat een gevolg is van pensioengerelateerde verplichtingen;

SOLVABILITEIT
EU-WETGEVING INZAKE INSOLVENTIE
VOORLICHTING
PARTICIPATIE EN BELEGGING
32. is verontrust over de inadequate voorlichting van overheden en pensioenuitvoerders aan 

burgers over noodzaak, mogelijkheden, opgebouwde rechten, te verwachten resultaten en 
feitelijke stand van zaken met betrekking tot de oudedagsvoorziening; verzoekt de 
Europese Commissie en de lidstaten met acties te komen die burgers in staat stellen en 
aanzetten om zorg te besteden aan hun eigen adequate pensioenvoorziening;

33. is van mening dat de in lidstaten en door fondsen gegeven informatie aan de individuele 
burger over de opgebouwde rechten, die merendeels onderdeel zijn van een nationaal 
pensioenregister, gekoppeld moet worden op Europees niveau;

34. is van mening dat bij hervorming van pensioenvoorzieningen, een overgang van een 
toegezegd pensioen naar een toegezegde premieregeling, of een overgang van een 
eindloon- naar een middelloonstelsel, burgers tijdig en volledig over de consequenties 
geïnformeerd moeten worden;

BELEIDSCOÖRDINATIE
35. is van mening dat bij de verdere discussie over een adequaat, veilig en houdbaar 

pensioensysteem, de oprichting van een pensioenplatform waarin stakeholders zijn 
vertegenwoordigd die inbreng leveren over best practices en beleidsinitiatieven helpen 
voor te bereiden, nuttig is;

36. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie en 
de regeringen en parlementen van de lidstaten.
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TOELICHTING

De demografische ontwikkeling, dat wil zeggen de omgekeerde bevolkingspiramide die we 
over enige tijd voor ons zien en de hogere levensverwachting die we mogen beleven, waarbij 
ouderen langer gezond, actief en participerend in de samenleving staan, noopt tot het bezinnen 
over een strategie die zorgt voor nieuwe samenhang en coherentie in de pensioensfeer.

Het is de hoogste tijd voor initiatieven die de toekomst van jong en oud, de solidariteit tussen 
de generaties en mensen opnieuw beschrijven en daardoor bijdragen aan een houdbare, veilige 
en adequate inkomensvoorziening na pensionering.

De rapporteur realiseert zich ten volle dat er in Europa grote verschillen zijn in de 
pensioensystemen, waarbij nieuwe lidstaten en burgers geconfronteerd worden met extra 
problemen omdat de opbouw van een, vanwege risicospreiding, gediversifieerd 
pensioensysteem (meerdere pijlers) zo gewenst is.

Daarnaast worden veel lidstaten met "pay as you go" systemen (in het bijzonder de EU-15) 
geconfronteerd met hoge toename van de kosten nu en in de toekomst, wat betekent 
toenemende druk op de solidariteit en hogere lasten voor de jongere generatie.
Ook moet vastgesteld worden dat de financiële en economische crisis heeft laten zien dat geen 
enkel pensioensysteem daarvoor immuun is, maar dat hoge begrotingstekorten, een hoge 
werkloosheid en zeer beperkte mogelijkheden tot het verhogen van de collectieve lasten 
vooral de omslagstelsels negatief beïnvloeden.

Jongeren komen, door hun betere opleiding, later op de arbeidsmarkt. Daarnaast wordt er 
korter gewerkt dan de wettelijke pensioenleeftijd. Mensen werken altijd korter dan voor een 
dekking van hun pensioenaanspraken noodzakelijk is. Door flexibilisering en 
individualisering van pensioen- en arbeidssystemen kan het mogelijk worden gemaakt om 
langer aan de arbeidsmarkt deel te nemen, maar deze systemen zijn nu te zeldzaam.

Dat alles maakt dat het bereiken van de condities en voorwaarden van het groei- en 
stabiliteitspact extra lastig worden wanneer niet gespaard is en dus de aangegane 
verplichtingen ten opzichte van de gepensioneerden ten volle worden meegerekend.

Het Groenboek zoals gepresenteerd door de Europese Commissie wordt door de rapporteur 
als positief beoordeeld, waarbij de verantwoordelijkheid van de lidstaten, de sociale partners 
en Europa elk voor zijn deel nieuwe impulsen moet krijgen. We moeten dus in 
gezamenlijkheid, met erkenning en behoud van ieders verantwoordelijkheid bouwen aan een 
systeem dat houdbaar is, veilig en op lidstaatniveau een adequaat pensioen levert. Een modern 
systeem dat erkent en stimuleert dat het vrij verkeer in Europa niet beperkt wordt tot 
eerstepijlervoorzieningen, maar ervan uitgaat dat zeker de nieuwe generatie, maar ook een 
effectief en efficiënt functionerende arbeidmarkt behoefte heeft aan mobiliteit. Een systeem 
dus waarbij niet alleen voor vandaag, maar oplossingen voor straks worden geboden.

I. Demografische ontwikkelingen

- De populatie zal sterk gedomineerd worden door de leeftijdsgroep vanaf 55+;
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- De levensverwachting blijft stijgen: mannen van 76 jaar (2008) naar 84 jaar (2060), 
vrouwen van 82 jaar (2008) naar 89 jaar (2060);

- Het geboortecijfer van de EU blijft laag (1,6);
- Het aantal mensen boven 65 jaar gerelateerd aan de beroepsbevolking verdubbelt van 

25,4% (2008) tot 53,5% (2060);
- De beroepsbevolking neemt tussen 2007 en 2020 met 3,7% toe vanwege een 

toenemend aantal vrouwen op de arbeidsmarkt. Na 2020 daalt de beroepsbevolking 
met 13,6%.

- In 2008 waren er 4 personen voor 1 gepensioneerde aan het werk. In 2020 is dat 5 
personen voor 1 gepensioneerde. In 2060 is dat 2 personen voor 1 gepensioneerde;

- De arbeidsparticipatie (15-64) zal toenemen van 70,6% (2007) tot 74,1% (2060);
- Gemiddelde leeftijd dat mensen stoppen met werken in de EU ligt in 2010 op 61,4 

jaar.

De overheidsuitgaven in verband met vergrijzing zullen in 2060 gemiddeld zijn gestegen tot 
4,75 % van het BNP en aan pensioenen tot 2,4% van het BNP.

De financiële en economische crisis, gecombineerd met de demografische ontwikkelingen, 
heeft een impact op pensioensystemen. Door de hogere werkloosheid, de lagere groei, lagere 
beleggingsrendementen en hogere overheidsschuld hebben pensioensystemen het moeilijker 
om te voorzien in adequate pensioenen of soms het naleven van de afspraken. In het 
merendeel van de lidstaten hebben de huidige gepensioneerden nog geen effecten van de 
crisis ondervonden, in sommige lidstaten hebben bezuinigingen tot kortingen op 
pensioenuitkeringen geleid.

Bij de hervorming van de pensioenstelsels hebben veel lidstaten ingezet op korten op de 
eerste pijler. Financiële houdbaarheid is belangrijk, maar ook dient rekening gehouden te 
worden met het voorzien in een adequaat inkomen. Houdbaarheid van de begroting en de 
toereikendheid van het pensioenstelsel zijn geen conflicterende doelstellingen, maar twee 
zijden van dezelfde medaille. Echte duurzaamheid kan niet worden bereikt zonder ervoor te 
zorgen dat de pensioenen adequaat zijn. Wanneer pensioenstelsels niet toereikend zijn, kan dit 
leiden tot lagere consumptie en door vraaguitval tot economische instabiliteit en daarmee tot 
financiële problemen. Het kan ook leiden tot grote druk op overheidsuitgaven voor andere 
vormen van sociale zekerheid.

II. Verantwoordelijkheden

De verantwoordelijkheid voor een houdbaar pensioenstelsel en adequaat pensioen is gedeeld:
overheid, sociale partners en individuen.

De eerste pijler is gebaseerd op solidariteit tussen belastingbetalers. In de meeste gevallen is 
het een publieke pijler, gefinancierd door de overheid met een pay-as-you-go systeem.

De tweede pijler is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werkgevers en werknemers, 
op basis van gezamenlijke bijdragen, gebaseerd op een door de regering en sociale partners 
vastgesteld juridisch kader.

Ook het bestrijden van illegale arbeid is van belang om de pensioenstelsels te behouden.
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De eerste en de tweede pijler vormen de basis voor een adequaat pensioenstelsel. De 
rapporteur definieert in dit rapport een adequaat pensioen als een minimumpensioen, dat door 
elke lidstaat zelf wordt bepaald.
De derde pijler is gebaseerd op individuele bijdragen.

In de toekomstige hervorming van pensioenstelsels is er behoefte aan verbinding tussen de 
eerste en tweede pijler. Deze pijlers, die elkaar in verschillende lidstaten gedeeltelijk 
overlappen, zijn nauw verbonden met de derde pijler. Op EU-niveau moet een sterke Open 
Methode van Coördinatie ervoor zorg dragen dat verplichtingen van de eerste pijler houdbaar 
en adequaat zijn, terwijl de tweede pijler moet worden aangepast door het vergroten van de 
rol van de sociale partners. Bovendien moet, met betrekking tot de derde pijler, de 
solvabiliteit van pensioenfondsen beter worden gereguleerd.

III. Competenties

Pensioensystemen vallen primair onder de bevoegdheid van de lidstaten, maar voor bepaalde 
aspecten is coördinatie op EU-niveau van belang: bijvoorbeeld voor de werking van de 
interne markt, de eisen van het Groei- en Stabiliteitspact (SGP) en de EU 2020-strategie.
Andere EU-instrumenten bieden ondersteuning voor de lidstaten, zoals de Open Methode van 
Coördinatie (OMC).

De impact van de pensioenuitgaven op de openbare financiën in de ene lidstaat kan ernstige 
gevolgen hebben voor andere lidstaten. Vandaar dat het SGP moet worden meegenomen in 
het nationale beleid, vooral in de eerste pensioenpijler. Pensioenfondsen zijn een integraal 
onderdeel van de financiële markten. De richtlijn over de aanvullende pensioenen (tweede 
pijler) valt onder de IBPV-richtlijn (2003/41/EG betreffende de werkzaamheden van en het 
toezicht op instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening). Deze richtlijn heeft tot op heden 
een beperkte dekking voor wat betreft de pensioenfondsen die onder de regeling vallen. Dit 
betekent ongelijkheid in behandeling en controle tussen pensioenfondsen die er wel en niet 
onder vallen.
De financiële en economische crisis heeft het belang van toezicht op pensioenfondsen op EU-
niveau duidelijk gemaakt. In dit verband is een onderzoek naar de dekking en effectiviteit van 
de solvabiliteitsrichtlijnen I en II aan de orde. Het is de stellige overtuiging van de rapporteur 
dat een dergelijk onderzoek naar de drie betrokken richtlijnen niet los dient te worden gezien 
van de reacties op het Groenboek.

IV. Veranderende arbeidsmarkt

Een balans tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt ondersteunt het 
aanpassingsvermogen van de economie en versterkt het Europese sociale model. Op de 
huidige arbeidsmarkt is het nodig dat mensen gemakkelijk en zonder financiële hindernissen 
van baan kunnen veranderen. Werkgevers moeten in staat zijn om de juiste persoon met de 
juiste vaardigheden aan te nemen. Dat maakt ook een modernisering van de pensioensystemen 
noodzakelijk om belemmering in de mobiliteit op de arbeidsmarkt weg te nemen. Hierbij zij 
opgemerkt dat de arbeidsmarkt ook flexibel voor gepensioneerden dient te zijn.

De flexibilisering van de arbeidsmarkt en de toename van het aantal vrouwen op de 
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arbeidsmarkt, maakt dat de berekeningen van de pensioenstelsels, die zijn gebaseerd op 
mannen met een volledige loopbaan en een gemiddeld inkomen, zijn achterhaald en dus ook 
hier een modernisering noodzakelijk is. Zeker vanuit het perspectief dat burgers recht hebben 
op de juiste informatie over hun eigen pensioen en de kosten van het pensioensysteem (vooral 
de eerste pijler).

Flexicurity-regelingen spelen een essentiële rol in de verlenging van het werkzame leven.
Mensen moeten gestimuleerd worden om hun loopbaan te verlengen, bijvoorbeeld door het 
moderniseren van het arbeidsmarktbeleid en door het verbeteren van de 
arbeidsomstandigheden. Europees, nationaal en lokaal moet het beleid gericht zijn op het 
actief ouder worden.

V. Gelijke kansen

In het Groenboek ontbreekt specifieke aandacht voor de gelijkheid tussen mannen en 
vrouwen. Vrouwen werken, meer dan mannen, vaak met atypische contracten. Gemiddeld 
verdienen vrouwen minder dan mannen en onderbreken zij hun loopbaan vaker om zorgtaken 
op zich te nemen. Als gevolg daarvan is hun pensioen vaak lager, waardoor het risico van 
armoede hoger is bij oudere vrouwen, ook omdat ze langer leven (al wordt het verschil tussen 
de geslachten kleiner). In bepaalde omslagstelsels is de periode van zorg opgenomen in de 
bijdrage. Dit is echter niet het geval in de aanvullende pensioenregelingen. De vraag is dan 
ook hoe die solidariteit gefinancierd moet worden.

De rapporteur is van mening dat in de sociale zekerheid financiële onafhankelijkheid het 
credo dient te zijn. Individuele pensioenrechten garanderen economische onafhankelijkheid 
voor vrouwen en mannen.
Een te onderzoeken oplossingsrichting voor de flexibilisering en het wegnemen van de 
verschillen tussen mannen en vrouwen zou erin kunnen bestaan de adequaatheid van de 
bijdrage aan pensioenfondsen te beoordelen op basis van de jaren dat er een bijdrage moet 
worden geleverd om in zo´n pensioen te voorzien.

VI. Informatie

De transparantie van pensioenstelsels en van de informatie erover aan de burgers is van 
essentieel belang voor het vertrouwen. Mensen moeten bewust worden gemaakt van de 
mogelijkheden van de diverse pijlers in het pensioenstelsel om in een adequaat pensioen te 
voorzien. Zij moeten toegang hebben tot de juiste informatie over de verschillende risico´s.
De crisis draagt bij aan de noodzaak voor beleidsmakers om stabiliteit te bieden door 
transparant te zijn over het pensioenbeleid en over de pensioeninkomsten in de toekomst.
Burgers zijn pas dan in staat om afgewogen besluiten te nemen over hun 
pensioenvoorziening.

De rapporteur acht het in dit kader van cruciaal belang, dat burgers bewust worden gemaakt 
dat ze zo spoedig mogelijk beginnen met sparen voor hun pensioen (financiële educatie).


