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Voorwoord 
 
Voor u ligt het rapport ‘Europees pensioenstelsel’ dat is geschreven door acht deelnemers van 
Pensioenlab. Jongeren die geïnteresseerd zijn in pensioen en de belangen van andere jongeren 
willen vertegenwoordigen. Pensioenlab is een initiatief van de jongerenvakbonden CNV Jongeren, 
FNV Jong en VCP Young Professionals. In september 2015 zijn we van start gegaan en dit rapport 
is – samen met een pitch en eindpresentatie voor de pensioensector – ons eindresultaat. Wij 
hebben gesproken met verschillende personen die werkzaam zijn in de pensioensector en als 
specialist in hun vakgebied gelden. Daarnaast hebben wij jongeren benaderd en in een enquête 
gevraagd wat zij belangrijk vinden als het gaat om pensioen op Europees niveau. 
 
De afgelopen maanden hebben we samen de (on)mogelijkheden van een Europees 
pensioenstelsel onderzocht. Dit bleek niet altijd eenvoudig. Immers, voor een Europees 
pensioenstelsel zijn vele verschillende invalshoeken denkbaar en komen er zeer veel niet-pensioen 
gerelateerde aspecten om de hoek kijken. Mede dankzij de kritische vragen en inspirerende 
opmerkingen van Wouter Thalen is het ons gelukt het onderzoek duidelijker af te bakenen en te 
werken aan een zo concreet mogelijke bijdrage. Graag willen we naast Wouter ook de volgende 
personen bedanken voor hun adviezen, tijd en bijdrage aan dit onderzoeksrapport: 
 
Jaqueline Lommen  -  Robeco 
Harry Horlings  -  Robeco  
Arnout Korteweg  - LAKOR Management B.V. 
 
Ook danken wij de respondenten die via de enquête hebben bijgedragen aan de resultaten van 
het onderzoek.  
 
Wij wensen u veel leesplezier toe. 
 
Utrecht, 18 mei 2016 
 
Folkert Bergsma 
Andrea van den Bosch 
Eline Elstgeest 
Robbert Neijenhuis 
Lennart Nienoord 
Johan Roeffen 
Simon Sturop  
Ramon Wooje 
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Samenvatting 
 
In dit rapport staan de resultaten beschreven van ons onderzoek naar de mogelijkheden voor, en 
behoefte aan een Europees pensioenstelsel. Dit onderzoek is uitgevoerd door middel van een 
literatuuronderzoek en een enquête.  
Wij zijn tot de conclusie gekomen dat arbeidsmigratie in de laatste jaren is toegenomen en alleen 
maar verder zal toenemen. Uit onze enquête bleek ook dat veel jongeren in ons netwerk in het 
buitenland gestudeerd of gewerkt hebben, of plannen hebben dit te gaan doen.  
Daarnaast hebben we gezien dat er al meerdere initiatieven zijn voor Europese 
pensioenverzorging, maar dat deze initiatieven nog onvoldoende ontwikkeld zijn en niet altijd het 
belang van de deelnemer als belangrijkste uitgangspunt hebben. 
Daarom willen wij hiermee de volgende aanbevelingen doen aan de pensioensector: 
 

1. Bevorder Europese arbeidsmigratie door te voorzien in een pensioenproduct dat in meerdere 
landen te gebruiken is. Een extra pensioenpijler waarin naast het nationale pensioen ook een 
Europees pensioen kan worden gespaard zien wij als een goede optie, die verder moet 
worden uitgewerkt. 
 

2. Blijf streven naar zekerheid en vertrouwen voor de deelnemer. Blijf werken aan een stelsel dat 
gebouwd is op betrouwbare en daadkrachtige instanties. Wij vinden het noodzakelijk dat er 
één toezichthouder is die de gehele (Europese) pensioensector - bijvoorbeeld EIOPA – om 
hervormingen te toetsen op noodzaak en in het belang van de deelnemer. 
 

3. Zet onze enquête uit in een grotere jongeren organisaties, zoals NUFFIC, om te zien of de 
uitkomst vergelijkbaar is met wat wij ontdekt hebben. 
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1. Inleiding 
 

1.2 Aanleiding 
Vrij verkeer van personen, goederen, diensten en kapitaal binnen de Europese Unie heeft ervoor 
gezorgd dat de arbeidsmobiliteit fors is toegenomen de afgelopen jaren. Het is al lang niet meer 
vanzelfsprekend dat de toekomstige carrière van huidige jongeren zich in hetzelfde land afspeelt. 
Werknemers bewegen zich vrij over het continent, maar beweegt de pensioensector wel  
Voldoende mee? 
 

1.3 Doelstelling 
De doelstelling van dit onderzoek is tweeledig:  

A. Inzicht krijgen in de mate waarin jongeren behoefte hebben aan een meer Europese 
aanpak van pensioen, uitgaande van een groeiende arbeidsmobiliteit onder jongeren. 

B. Het in kaart brengen van huidige initiatieven op het gebied van pensioen in een Europees 
kader en deze plaatsen in een maatschappelijke context om op basis hiervan een advies 
uit te kunnen brengen aan de Nederlandse pensioensector. 
 

1.4 Hoofdvraag en hypothese 
Om deze doelstelling te bereiken hebben wij een hoofdvraag geformuleerd, die samen met de 
hypothese als uitgangspunt dient voor het onderzoek. De hoofdvraag luidt: 
“In hoeverre is een Europees pensioenstelsel wenselijk voor werknemers – en specifiek voor 
jongeren – die (willen) migreren binnen de Europese Unie? “ 
 
Om tot beantwoording van de centrale vraag te komen is een hypothese geformuleerd. Hierin 
wordt verondersteld dat jongeren die (willen) migreren behoefte hebben aan een Europese 
aanpak van pensioen.  

Hypothese: 
Door een toename van arbeidsmobiliteit onder jongeren is er behoefte aan een Europese aanpak 
van pensioenen. 
 

1.5 Waar leidt beantwoording van de hoofdvraag volgens ons toe? 
Beantwoording van de hoofdvraag moet inzicht geven in de mate waarin het wenselijk is te werken 
aan een meer Europese aanpak van pensioen, en aan welke voorwaarden een eventueel 
pensioenstelsel of pensioenproduct – in ideale vorm – moet voldoen. Deze informatie zal als 
uitgangspunt gebruikt worden voor de aanbevelingen die wij willen doen aan de pensioensector, 
zowel middels dit rapport als tijdens het Eindevent van Pensioenlab 2015-2016 op 18 mei 2016 te 
Den Haag. 
 

1.6 Onderzoeksopzet en leeswijzer 
Het onderzoek bestaat uit drie delen.  
In het eerste deel (hoofdstuk 2) wordt een beschrijving gegeven en een analyse gemaakt van een 
trend die zich al voor langere periode voordoet: grenzen binnen Europa vervagen steeds meer en 
de arbeidsmobiliteit neemt toe. Dit leidt tot een toename van het aantal werknemers dat in diverse 
Europese landen werkzaam is, met pensioensopbouw in verschillende landen als gevolg. 
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Ten tweede brengen we, aan de hand van literatuuronderzoek, het Europees pensioenlandschap 
in kaart (hoofdstuk 3). Hierin is gekeken naar de bestaande initiatieven op Europees niveau voor 
grensoverschrijdend pensioen om zo een kader te schetsen van het huidige politiek-economische 
pensioenlandschap in Europa. Hiermee kan beter worden ingeschat waar de mogelijkheden maar 
ook de knelpunten liggen voor een Europese pensioenoplossing. Tijdens onze brainstormsessies is 
een selectie gemaakt van drie landen waar op Europees niveau interessante initiatieven zijn 
genomen die van belang zijn. 

1. Nederland 
2. België 
3. Luxemburg 

  
In het derde deel van het onderzoek (hoofdstuk 4) is door middel van een enquête onder jongeren 
(tot en met 35 jaar) gevraagd naar de eisen waaraan pensioen in een Europese context volgens 
hen moet voldoen. Daarnaast hebben wij gevraagd naar de concrete plannen en wensen van 
jongeren om in de toekomst in een ander land te gaan wonen, studeren of werken. Samen met de 
literatuurstudie kunnen de uitkomsten van de enquête gebruikt worden om de kaders te schetsen 
van het ‘ideale Europees pensioenstelsel’ (hoofdstuk 5: conclusie en aanbevelingen).  
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2. Toename van arbeidsmigratie binnen Europese Unie 

 
2.1 Inleiding 
Eén van de belangrijke aannames die wij hebben gedaan, is dat mensen (en vooral jongeren) in 
toenemende mate geneigd zijn in het buitenland te gaan wonen, werken of studeren. Dit leidt 
automatisch tot complexiteit in de uitvoering en opbouw van het pensioen. Met behulp van 
gegevens van Eurostat en het CBS hebben wij gekeken naar het aantal buitenlandse werknemers 
in Europa en in Nederland en de ontwikkeling van de aantallen in de afgelopen paar jaar.  
 

2.2 Definities 
Een ‘buitenlandse werknemer’ hebben wij gedefinieerd als een persoon (man of vrouw) tussen 
de 15 t/m 64 jaar oud die werkzaam is in een EU-lidstaat (28 landen), maar niet is geboren in de 
lidstaat waar hij/zij werkt. Over de periode tussen 2000 en 2015 zijn nauwkeurige en 
vergelijkbare data beschikbaar via Eurostat1. 
 

2.3 Analyse 
Bezien over de hele Europese Unie (alle 28 lidstaten), is er vanaf de millenniumwisseling een 
stabiele trend van groei te zien in het aantal buitenlandse werknemers. Sinds 2000 is het totaal 
aantal buitenlandse werknemers verdubbeld van 7,5 miljoen naar 15,8 miljoen personen. Dit 
terwijl het totaal aantal werknemers in de Unie vanaf 2006 al schommelt rond de 200 miljoen 
personen en dus geen stijgende lijn laat zien. Hiermee is uitgesloten dat de stijging van het aantal 
buitenlandse werknemers te wijten is aan een toename van het totaal aantal werkenden in de 
Unie.  
 

 
 
Volgens de gegevens van de Labour Force Survey van Eurostat is in Nederland tussen 2000 en 
2015 het aantal buitenlandse werknemers gestegen van 276.000 naar 330.000, een stijging van 
19%. De toename van het aantal buitenlandse werknemers in Nederland lijkt dus fors kleiner dan 
de toename in de gehele Europese Unie. Gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek 
laten echter weer zien dat het aantal buitenlandse werknemers in Nederland wel degelijk 
significant is gestegen. Volgens deze gegevens over dezelfde periode is het aantal in het 
buitenland geboren werknemers gestegen van 460.000 tot 678.000 (stijging van 47%).2 Waar dit 

                                                           
1  Eurostat Statline Labour Force Survey (2015) Population by sex, age, citizenship and labour status. 
2  CBS StatLine (2014) Buitenlandse werknemers in Nederland. 
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grote verschil in aantallen door komt is moeilijk te verklaren, want in beide onderzoeken worden 
vergelijkbare definities van ‘werknemer’ en ‘buitenlands’ gebruikt. 
Een verblijf in het buitenland heeft in het land van herkomst veelal gevolgen voor de sociale 
voorzieningen. In Nederland wordt bijvoorbeeld de AOW met 2 procent gekort voor ieder jaar dat 
men in het buitenland woonachtig is. Wet- en regelgeving ten aanzien van Sociale zekerheid wordt 
op dit moment nog door iedere lidstaat afzonderlijk bepaald. Kortom: sociale voorzieningen en 
pensioen in Nederland is niet hetzelfde als bijvoorbeeld in Duitsland. 
 

2.4 Jongeren & studie in Europa 
Uit een rapportage van de Europese Unie blijkt dat 2 op de 10 jongeren tussen 25 en 39 jaar in het 
buitenland werkzaam is geweest (20%). In de groep 55+ is dit slechts 13%. Jongeren verplaatsen 
zich blijkbaar makkelijker binnen Europa dan andere leeftijdsgroepen en zijn vaker werkzaam in 
andere lidstaten. Zij vertegenwoordigen ongeveer 34% van de totale Europese beroepsbevolking.  
Met steun van de Europese Unie hebben inmiddels drie miljoen jongeren een studie of stage in 
het buitenland gevolgd.3 Jongeren worden door bijvoorbeeld een Erasmusbeurs gestimuleerd om 
een deel van hun studie in het buitenland te volgen. Door te werken aan gelijke waardering van 
diploma’s wordt het ook steeds makkelijker voor jongeren om in het buitenland te gaan werken. 
Wij denken dat jongeren die tijdens de studie enkele tijd in het buitenland hebben doorgebracht 
meer geneigd zijn om in de toekomst in het buitenland te gaan werken.  
 

2.5 Conclusie 
Een toename van het aantal werkenden op de Europese arbeidsmarkt leidt automatisch tot een 
grotere complexiteit in de opbouw, beheer en uitkering van pensioenen. In de verschillende EU-
lidstaten gelden andere fiscale regimes, zijn pensioenproducten niet altijd goed op elkaar 
afgestemd, gelden niet dezelfde eisen m.b.t toezicht en handhaving en is de communicatie over 
het pensioen anders geregeld (los van de taalbarrières die kunnen ontstaan). In het volgende 
hoofdstuk kijken wij naar bestaande initiatieven die deze moeilijkheden proberen te 
overbruggen. 
 

  

                                                           
3  http://www.europa-nu.nl/id/vh8hjh6o1091/studeren_in_een_ander_land_van_de, 17-01-2016. 
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3. Europees pensioenlandschap 
 

3.1 Inleiding 
Wij hebben een inventarisatie gemaakt van bestaande initiatieven voor een Europees pensioen. . 
Het doel hiervan is om een beeld te krijgen van de mogelijkheden en belemmeringen die er zijn, 
zodat bepaald kan worden welke verbeteringen er nodig zijn om pensioen op Europees niveau te 
verbeteren. In dit hoofdstuk wordt allereerst het Europese pensioenlandschap in kaart gebracht. 
Hierna wordt ingegaan op de meerwaarde van een Europees opererende pensioenuitvoerder. 
Vervolgens wordt gekeken naar een extra Europese pensioenpijler en de randvoorwaarden 
waaraan deze, volgens ons, moet voldoen om te slagen.  
 

3.2 Pensioen in Europa 

 
Overzicht van pensioen landschap in Europa 

 

3.2.1 IORP Directive 
Met het introduceren van de IORP Directive (2003/41/EC) heeft de Europese wetgever een 
raamwerk gecreëerd voor pan Europese pensioenregelingen. Hierdoor is het voor een 
onderneming met een eigen pensioenregeling mogelijk om die op Europees niveau uit te rollen. 
Zo kan bijv. een pensioenregeling van een internationale onderneming voor Nederlandse 
werknemers, ook worden uitgevoerd voor werknemers van dezelfde organisatie in een andere 
Europese lidstaat, zoals bijvoorbeeld België, Duitsland en Spanje. De betreffende regeling dient 
wel eerst compliant te worden gemaakt met de nationale wetgeving. Deze eis zorgt er tevens voor 
dat er nog niet op grote schaal gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die worden geboden. 
In de praktijk blijkt het een behoorlijke opgave te zijn om de regeling steeds conform nationale 
wetgeving aan te passen.4 Achtereenvolgend worden bestaande initiatieven in Nederland, België 
en Luxemburg besproken die een Europees karakter hebben. 

  

                                                           
4  http://www.europeanpensions.net/ep/hitting-a-brick-wall.php, 21-04-2016. 

EU IORP Solvency II etc. 28th/2nd Regime

België Luxemburg etc.
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PPI Verzekeraars OFP SEPCAV

APF ASSEP schemes

OPF CAA-approved schemes

BPF

BPR

PEPP

Nederland

RESAVER

http://www.europeanpensions.net/ep/hitting-a-brick-wall.php


11 
 

 

3.2.2 Nederland 
Volgens de definitie van de pensioenwet is een pensioenuitvoerder: een 
ondernemingspensioenfonds, een bedrijfstakpensioenfonds, een algemeen pensioenfonds, of een 
premiepensioeninstelling of verzekeraar die zetel heeft in Nederland. Hieronder worden 
verschillende pensioenuitvoerders besproken die Europees en internationaal mogen opereren.  

3.2.2.1 Premiepensioeninstelling (PPI) 

De PPI is een pensioenuitvoerder die pensioenregelingen uitvoert en waarin pensioenvermogen 
wordt opgebouwd. Het beleggingsrisico van de PPI ligt bij de deelnemer en wordt niet door de PPI 
zelf gedragen. In een PPI ligt de focus op de opbouwfase van het pensioenkapitaal. Op het moment 
van pensioneren draagt de PPI het opgebouwde pensioenkapitaal over aan een verzekeraar naar 
keuze van de deelnemer, die met het kapitaal tegen het op dat moment geldend tarief een 
levenslang pensioen inkoopt.  
 
Een PPI legt zich toe op de uitvoering van collectief beschikbare premieregelingen (‘defined 
contribution’) in de tweede pijler. Collectief beschikbare premieregelingen hebben als kenmerk 
dat de pensioenuitkering mede afhankelijk is van het resultaat van de beleggingen. De PPI biedt 
de mogelijkheid om pensioenregelingen over de grenzen uit te voeren. Voor bedrijven met 
vestigingen in meerdere landen biedt dit de mogelijkheid om de uitvoering te centraliseren, 
optimaliseren en de kosten te verlagen. 
 
De PPI is de voorganger van de API, de Algemene Pensioen Instelling. Een API zal wel risico’s als 
overlijden, arbeidsongeschiktheid en lang leven mogen verzekeren en ook garanties kunnen 
aanbieden. Maar volgens veel deskundigen zal een API er nooit komen.5 Staatssecretaris Klijnsma 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, concludeerde dat het niet opportuun was om invulling te 
geven aan een API die primair gericht is op grensoverschrijdende activiteiten. Wel wilde de 
staatssecretaris meer mogelijkheden in het kader van multi-ondernemingspensioenfonds bieden. 
In januari 2014 bood zij vervolgens het voorontwerp van wet Algemeen Pensioenfonds aan de 
Tweede Kamer aan.6 

3.2.2.2 Algemeen Pensioenfonds  

Het voorontwerp van Staatssecretaris Klijnsma heeft ertoe geleid dat Nederland sinds 1 januari 
2016 een nieuw type pensioeninstelling kent: een Algemeen PensioenFonds (APF). Een APF is 
bedoeld als aanvulling op bestaande pensioenuitvoerders, verzekeraars, 
premiepensioeninstellingen en pensioenfondsen. 
 
Het APF is een pensioenfonds dat, met het oog op de in snelheid toenemende consolidatie van 
pensioenfondsen, een nieuwe vorm van bundeling in de uitvoering van pensioenregelingen 
mogelijk maakt. Door de introductie van een gescheiden uitvoering in een APF van meerdere 
pensioenregelingen in verschillende compartimenten kunnen schaalvoordelen (waaronder in de 
governance) worden gerealiseerd waarmee bestuurlijke lasten en uitvoeringskosten kunnen 
worden beperkt.7 Het Algemeen Pensioenfonds kent geen strikte domeinafbakening. Hierdoor is 
het mogelijk om verschillende werkgevers die niet aan elkaar verbonden zijn te koppelen, of juist 
een aparte pensioenregeling aan te bieden. Dit gebeurt in zogenaamde ‘collectiviteitskringen’. 
 

                                                           
5  https://www.zwitserleven.nl/nl/de_ppi_nieuwe_ster_in_pensioenland, 15-04-2016. 
6  http://www.pensioenfederatie.nl/services/themas/Pages/Algemeen_Pensioenfonds_86.aspx, 15-04-

2016. 
7  http://www.pensioenfederatie.nl/services/themas/Pages/Algemeen_Pensioenfonds_86.aspx. 
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Niet alleen bestaande pensioenfondsen kunnen een APF oprichten, maar ook werkgevers, 
verzekeraars, uitvoeringsorganisaties of vermogensbeheerders. Vooral voor kleine (en kwetsbare) 
ondernemingspensioenfondsen is het APF als nieuwe pensioeninstelling een goede optie om bij 
aan te sluiten. Dit is de kracht van een algemeen pensioenfonds, het kan werken met 
collectiviteitskringen. De verschillende kringen zijn (financieel) strikt gescheiden. Zo kan iedere 
kring er een eigen ambitie op nahouden. Er zijn standaardkringen waarbij je je kunt aansluiten, 
maar ook een eigen kring is mogelijk. In een eigen kring kan een pensioenfonds werken onder 
eigen naam en met een eigen identiteit. Tegelijkertijd blijven de schaalvoordelen behouden, 
omdat het onder de paraplu van het gehele APF kan opereren. Daarnaast kunnen er verschillende 
soorten pensioenregelingen worden uitgevoerd. Eindloonregelingen, middelloonregelingen en 
beschikbare premieregelingen kunnen door elkaar heen worden aangeboden of worden 
gecombineerd. Alle collectieve pensioenregelingen kunnen worden opgenomen in een APF. Een 
uitzondering hierop is het verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds.  
 
Opvallend is dat in de praktijk vooralsnog het APF alleen gebruikt wordt door verzekeraars en niet 
door pensioenfondsen. De eerste vergunningen voor het oprichten van een APF zijn reeds 
aangevraagd.  
 
Verschillende onderdelen van het APF zijn interessant voor verdere uitrol naar een Europees 
podium.  

 Het pensioenfonds is voor een groot deel digitaal. Informatie is daardoor altijd en snel 
beschikbaar. 

 Het is gericht op het creëren van schaalvoordelen op het gebied van administratie, 
vermogensbeheer en besturing, zaken die in Europa tot nog grotere besparingen kunnen 
leiden. 

 Risico’s en opbrengsten worden met elkaar gedeeld, terwijl werkgevers (kringen) hun eigen 
identiteit kunnen behouden. 

 Het pensioenfonds staat open voor ‘innovatie’ en meer keuzevrijheid. Doorbeleggen na 
pensioendatum is hiervan een voorbeeld 

3.2.2.3 Tussenconclusie  

Grensoverschrijdende pensioenuitvoering door pensioenfondsen staat al jaren sterk in de 
belangstelling. Nederland toonde afgelopen jaren onvoldoende daadkracht en lijkt zichzelf uit de 
markt te prijzen met hoge eisen en rigide voorwaarden.8 Zij heeft een zich willen herstellen door 
een API te introduceren, die is echter nooit van de grond gekomen. In plaats daarvan is het APF 
geïntroduceerd. Het APF biedt zeker potentie voor gebruik als Europese pensioeninstelling, maar 
die wordt momenteel nauwelijks benut. Vooralsnog wordt de ruimte die is ontstaan door de komst 
van het APF voornamelijk gebruikt door verzekeraars. 
 

3.2.3 België 

3.2.3.1 Organisatie voor de Financiering van Pensioenen 
Een Organisatie voor de Financiering van Pensioenen of OFP is een Belgische vorm van een 
pensioenuitvoerder. Binnen de huidige regelgeving is het mogelijk om de pensioenregeling van 
een Nederlandse werkgever onder te brengen bij een OFP. Dit wordt in Nederland de ‘België route’ 
genoemd. Momenteel opereert een twaalftal OFP’s grensoverschrijdend, waarvan vijf in 
Nederland. 
 

                                                           
8  De Pensioenwereld in 2016, hoofdstuk 5, 2016 KPMG Advisory N.V. 
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In de afgelopen jaren zijn er steeds meer bedrijven die hun pensioenfondsen van elders in Europa 
verhuizen naar België. In het Financieele Dagblad9 noemen Sjoerd Gunnewijk en Paul Koole, 
bestuursleden van BP, in een interview een aantal voordelen van België ten opzichte van 
Nederland die het aantrekkelijk maken om gebruik te maken van de Belgische OFP. Zij geven aan 
dat België al jaren gelden maatregelen heeft genomen voor het inregelen van een pan-Europees 
pensioenfonds en heeft Nederland deze kans laten schieten. De eisen van DNB als het gaat om 
beleggingsbeleid en het gesoebat over de regels in Nederland zijn voor meerdere bedrijven een 
doorn in het oog. Multinationals als Johnson & Johnson, Nestlé, Aon en Exxon Mobil hebben naast 
BP reeds hun pensioenfonds verhuisd of hebben plannen om deze te verhuizen naar België. 
 
Zo geeft Johnson & Johnson OFP aan dat zij als klein fonds met ongeveer 2000 deelnemers tegen 
lagere kosten kunnen opereren dan in een Nederlands ondernemingspensioenfonds. Daar staat 
tegenover dat een OFP niet mag korten en dat er een bijstortingsplicht is voor de werkgever.  
 

3.2.4 Luxemburg 
In de vorige paragraaf werd de Belgische variant van het OFP besproken. Ook Luxemburg heeft 
echter maatregelen genomen als het gaat om het efficiënter uitvoeren van grensoverschrijdende 
pensioenregelingen in Europa. 
 
3.2.4.1 Pensioenvehikels Luxemburg 
Een andere mogelijkheid om efficiënter om te gaan met pensioenregelingen die in verschillende 
Europese lidstaten voor dezelfde organisatie worden uitgevoerd, is door gebruik te maken van de 
zogeheten ‘pension fund pooling vehicles’. Dit is een initiatief vanuit Luxemburg.10 Kort gezegd 
biedt zij hiermee een mogelijkheid aan bedrijven die pensioenregelingen in verschillende Europese 
lidstaten hebben te bundelen, zodat ze efficiënter te beheren zijn. De volgende drie fondsen 
worden hierbij onderscheiden: 

 SEPCAV schemes  

 ASSEP schemes  

 CAA-approved schemes 
 

3.2.5 Initiatieven (mede) vanuit de Europese Unie 
In het Groenboek11 dat is uitgegeven door de Europese Commissie wordt erkend dat beperkingen 
uit hoofde van nationale regels t.a.v. pensioenen een probleem kunnen vormen voor werknemers 
die gedurende hun loopbaan in meerdere lidstaten werkzaam zijn. Het is gewenst eventuele 
belemmeringen voor het vrij verkeer van werknemers weg te nemen. In het Groenboek wordt 
daarom onzes inziens terecht de noodzaak tot verbetering van het inzicht van migrerende 
werknemers in de door hen opgebouwde pensioenrechten benoemd. Eenduidige en transparante 
informatievoorziening is dus een belangrijke voorwaarde. 
 
Uit reeds opgezette initiatieven blijkt dat er behoefte is aan een kader op Europees niveau, zoals 
bijvoorbeeld het ‘28e regime’. Dit moet naast IORP zorgen voor een product dat op Europees 
niveau beter toepasbaar is. 

                                                           
9  FD, maandag 2 mei 2016 P7 
10  Zie voor meer informatie http://www.luxembourgforfinance.com/en/products-services/insurance-

pensions/pension-pooling-vehicles, 21-04-2016. 
11  EC, Groenboek, naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, Brussel 07-07-2010 SEC 

(2010) 830.  

http://www.luxembourgforfinance.com/en/products-services/insurance-pensions/pension-pooling-vehicles
http://www.luxembourgforfinance.com/en/products-services/insurance-pensions/pension-pooling-vehicles
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3.2.5.1 28e regime  

In het kader van het versterken van de interne markt voor pensioenen wijst de Europese 
Commissie op het voorstel voor een regelgevend kader voor een Europees brede particuliere 
pensioenregeling naast de bestaande pensioenregimes, genaamd het ‘28e regime’. Voor mobiele 
werknemers zou dit een oplossing kunnen zijn, omdat zo’n regeling grensoverschrijdend is. Echter 
blijven de lidstaten zelf verantwoordelijk voor de inrichting van hun pensioenstelsel. Een brede 
Europese pensioenregeling zou op gespannen voet kunnen staan met de soevereiniteit van de 
lidstaten. Het zou echter een welkome aanvulling kunnen zijn op het pensioen van de mobiele 
werknemers. Het product dat door het 28e regime (ook wel 2nd regime genoemd) voor een 
Europese integratie in pensioenen moet gaan zorgen is de Pan European Pension Product (PEPP). 

3.2.5.2 Pan European Pension Product  

De aanleiding voor PEPP is de huidige staat van persoonlijke pensioenproducten in Europa: 

 Nationale markten zijn verdeeld 

 Nationale regelgeving vraagt om specifieke producten 

 Erg weinig grensoverschrijdende activiteit 

 Eerste pijler hervormingen teruggedraaid in veel landen 

 Consumentenbeschermingsproblemen: Hoge kosten, verschillen in informatieverstrekking, 
misleiding bij verkoop 

 
PEPP zou als pensioenproduct naast de bestaande nationale producten worden neergezet en 
onder een Europees wetgevings- en toezichtsregime staan. Van belang hierbij is dat er één 
toezichtsregime is binnen Europa voor alle PEPP’s. Hoe dit regime eruit moet zien is nog 
onduidelijk. EIOPA stelt wel voor om partijen die reeds aan bestaande regime’s als Solvency II, 
MiFID, UCITS, CRD IV en IORP (II) voldoen, ook toe te staan om een PEPP aan te bieden. 
 
Eigenschap van een PEPP is dat de deelnemer bij de regeling kan blijven als hij migreert binnen 
Europa. Hij hoeft geen waardeoverdracht te doen. Dit betekent wel dat de regeling los staat van 
de werkgever. Daarmee lijkt het erg op een derde pijler product. EIOPA zelf doet geen harde 
uitspraak of PEPP een tweede of derde pijler product is, maar lijkt wel te neigen naar tweede pijler. 
In haar consultation paper laat zij ook de belangrijke vraag van belastingheffing onbeantwoord. 
Hierdoor kan PEPP op dit moment alleen als derde pijler product worden beschouwd. Hoewel het 
voor de ‘gewone’ Europeaan moeilijk is om pensioen op te bouwen buiten de eigen landgrenzen 
bestaat er momenteel voor een relatief kleine groep wel een pan-Europese pensioenregeling 
genaamd RESAVER. 

3.2.5.3 RESAVER 

Onlangs is een pan-Europese pensioenregeling geïntroduceerd, speciaal voor onderzoekers, 
genaamd RESAVER. RESAVER staat voor "Retirement Savings Vehicle for European Research 
Institutions". De reden achter RESAVER is dat de mobiliteit van onderzoekers kwaliteit van 
onderzoek zou bevorderen.12 De problemen waarmee een onderzoeker zich geconfronteerd zag 
met betrekking tot het behoud van hun aanvullende pensioenrechten als zij zich van het ene naar 
het andere land begeven werd daarom als groot probleem gezien. Een dergelijk probleem kan zich 
ook voordoen bij andere beroepsgroepen.  
 
RESAVER zal ervoor zorgen dat onderzoekers zich vrijelijk van het ene naar het andere land kunnen 
begeven, zonder zich zorgen te moeten maken over het behoud van hun aanvullende 
pensioenrechten. Werkgevers hebben hierdoor nog maar met één enkele pensioenregeling te 
maken. 

                                                           
12  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_nl.htm, 09-03-2016. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_nl.htm
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RESAVER zal aan onderzoekers de volgende voordelen bieden13:  
● grensoverschrijdende samenvoeging van pensioenregelingen; 
● continue opbouw van pensioenrechten wanneer zij van organisatie wisselen en zich van het 

ene naar het andere land begeven in de loop van hun carrière; 
● lagere overheadkosten (dus hogere opbrengsten voor de leden) door schaalvoordelen; 
● een pan-Europese oplossing voor het spreiden van risico's. 
 
De pan-Europese pensioenregeling biedt drie speciaal ontworpen pensioenproducten aan. 
Eveneens wordt het beheer van de pensioenbijdragen voor rekening genomen. Individuele 
verzekeringen kunnen ook worden afgesloten. RESAVER zal bestaan uit de volgende onderdelen14: 
● Een op maat gemaakte Premiepensioeninstelling (PPI) geleid door onderzoeksinstellingen, die 

de pensioenopbouw in de 2de pijler verzorgt. 
● Een aanvullend pan-Europees netwerk van landspecifieke verzekeringen voor werkgevers in 

landen die nog geen deel uitmaken van de IORP15. 
● Een 3e pijler verzekeringsoplossing voor professionals zonder werk. 

3.2.5.4 Tussenconclusie 

Er zijn verschillende initiatieven gestart om een pensioenvoorziening op Europees niveau te 
stimuleren. De praktijk leert dat de meeste initiatieven nog in de kinderschoenen staan. Daarnaast 
heeft een aantal initiatieven vooral tot doel om pensioenregelingen op Europees niveau efficiënter 
te beheren en kosten te verlagen. Dit soort initiatieven is slechts bereikbaar voor werknemers van 
bepaalde organisaties of voor bepaalde beroepsgroepen. Er gelden verschillende uitgangspunten 
voor de initiatieven. De twee belangrijkste lijken ‘efficiëntie’ en ‘kostenverlaging’ te zijn. Er wordt 
nog te weinig ingespeeld op de directe belangen en behoeften van de internationaal georiënteerde 
werknemer. 
 

3.3 Een Europees Stelsel 
De afgelopen jaren zijn er diverse veranderingen geweest binnen het pensioenstelsel om het 
stelsel toekomstbestendig te houden. In Nederland werd bijvoorbeeld in 2010 het 
pensioenakkoord16 gesloten. Tegelijkertijd wordt er ook op Europees niveau nagedacht over 
pensioen. Zo bracht de Europese Commissie het Groenboek Pensioenen uit.17 Nederland kan zich 
goed vinden in de positie die de Europese Commissie inneemt in het Groenboek. Dat geldt niet 
alleen voor het doel, namelijk adequate, zekere en houdbare pensioenen, maar ook voor de 
overige uitgangspunten. Lidstaten moeten zelf verantwoordelijk zijn voor de inrichting van hun 
pensioenstelsel; pensioenen moeten toegankelijk zijn en zekerheid bieden. Tegelijkertijd ziet de 
Europese Commissie geen meerwaarde in Europese normen over het minimaal wenselijk niveau 
van pensioen. Wij zien dat anders. Om pensioen op Europees niveau beter te kunnen faciliteren 
hebben wij een aantal randvoorwaarden geformuleerd waarvan wij denken dat een Europees 
pensioenpijler daaraan zou moeten voldoen om te slagen. 

                                                           
13  http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_nl.htm, 09-03-2016. 
14  http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/resaver, 09-03-2016. 
15  Institutions for Occupational Retirement Provision (IORP). Een Europese richtlijn waaruit de PPI is 

ontstaan. 
16  Stichting van de Arbeid, Pensioenakkoord voorjaar 2010, 4 juni 2010. Te raadplegen via 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/06/14/pensioenakkoord-voorjaar-2010.  
17  EC, Groenboek, naar adequate, houdbare en zekere Europese pensioenstelsels, Brussel 07-07-2010 SEC 

(2010) 830.  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-1063_nl.htm
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/rights/resaver
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2010/06/14/pensioenakkoord-voorjaar-2010
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3.3.1 Randvoorwaarden voor een Europese pensioenstelsel  

Iedere Europese lidstaat heeft een aantal pensioenpijlers. In Nederland kennen we in principe drie 
pijlers. Wij denken dat het noodzakelijk is dat er naast de nationale pijlers een Europese 
pensioenpijler komt. Deze Europese pensioenpijler zou, kijkend naar het Nederlandse 
pensioenstelsel, moeten bestaan naast de drie huidige nationale pijlers. Europese burgers wordt 
daarmee de keuze gegeven om deel te nemen in een Europese pensioenpijler.  
 
Vrijwillige deelname 
De Europese pensioenpijler dient de mogelijke financiële consequenties van arbeidsmobiliteit en 
pensioen te ondervangen. Daarmee wordt het een aanvulling op de bestaande pensioensystemen 
van de lidstaten. Aangezien niet iedereen grensoverschrijdende activiteiten ontplooit, moet het 
mogelijk zijn om, aan de regelingen die in de Europese pensioenpijler worden uitgevoerd, vrijwillig 
deel te nemen. In dit geval denken wij aan een systeem waarbij default pensioen wordt 
opgebouwd in de nationale regeling, tenzij iemand kiest voor de Europese pijler. Hiermee is het 
niet noodzakelijk te toornen aan de verplichtstelling zoals die bijvoorbeeld in Nederland bestaat. 
 
Flexibele mogelijkheden 
Deelnemers kunnen zelf kiezen wanneer ze beginnen met deelnemen in deze Europese 
pensioenpijler. Daarnaast krijgt de deelnemer meer keuzevrijheid: hij/zij kan bij aanvang zelf 
bepalen of er bepaalde aspecten, zoals bijvoorbeeld nabestaandenpensioen, worden 
meeverzekerd. Er is dus ruimte voor veel flexibiliteit en maatwerk. Wanneer een deelnemer 
bijvoorbeeld in een ander land minder nabestaandenpensioen opbouwt vanwege andere 
regelgeving zou hij/zij ervoor kunnen kiezen om dit binnen de Europese pensioenpijler te 
ondervangen. 
 
Fiscale regime 
Het fiscale regime ten aanzien van de Europese pensioenpijler dient binnen alle lidstaten 
gelijkwaardig te zijn. Hierdoor weet de mobiele werknemer exact welke fiscale regels er gelden 
binnen de lidstaten. Ter verduidelijking, wij pleitten niet voor harmonisatie van alle nationale 
fiscale stelsels, maar juist voor aanpassing van de huidige regels. Ook fiscale ondersteuning van de 
Europese pensioenpijler is belangrijk en bepalend voor de kans van slagen.  
 
Kortom, wij vinden dat een Europese pensioenpijler nodig is om de mogelijke (negatieve) gevolgen 
van toenemende arbeidsmobiliteit voor het pensioen te ondervangen. De regelingen die worden 
aangeboden dienen echter wel te voldoen aan Europese richtlijnen. De uitvoering zou onder 
Europees toezicht moeten komen te staan. Met een Europese pensioenpijler worden de nadelen 
van een versplinterde opbouw in verschillende pensioenstelsels in de diverse EU-lidstaten 
grotendeels weggenomen. Op deze wijze kan worden voorkomen dat er een gat ontstaat in het 
pensioen. 

3.3.2 Tussenconclusie 

De Europese Commissie constateerde in haar Groenboek dat er beperkingen zijn ten aanzien van 
pensioen en mobiliteit in Europese context. De pensioensector stimuleert op deze manier niet wat 
wij zien als grote verworvenheden van Europa: vrijheid van vervoer van goederen, diensten, 
personen en kapitaal. Wij denken dat een Europese pensioenpijler een oplossing biedt voor de 
problemen die worden verwoord in het Groenboek. In een Europese pensioenpijler kan een 
vrijwillige pensioenregeling worden aangeboden met een bepaalde mate van keuzevrijheid. 
Hiermee kan een deelnemer zijn pensioen dat is opgebouwd in de afzonderlijke nationale stelsels 
aanvullen.  
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4. Resultaten enquête  
 
Om inzicht te krijgen in de mate waarin jongeren behoefte hebben aan een meer Europese aanpak 
van pensioen, hebben wij een enquête uitgezet onder jongeren. In dit hoofdstuk wordt de opzet 
van de enquête besproken en wordt gekeken naar de resultaten. Doordat wij met de enquête een 
breder inzicht hebben gekregen in de wensen van jongeren, is het een goede bron van inspiratie 
geweest voor het opstellen van onze aanbevelingen aan de sector. 
 

4.1 Opzet enquête  
Dit onderzoek kijkt naar de wenselijkheid van een Europees pensioenstelsel voor jonge en 
internationaal georiënteerde werknemers. Wij hebben met het opstellen van een enquête 
getracht zoveel mogelijk jongeren te benaderen om dit te toetsen. De enquête is in het Engels 
opgesteld, zodat wij deze ook konden verspreiden onder jongeren die geen Nederlands spreken. 
 
De enquête is uitgezet in zowel privé als zakelijke netwerken van de groepsleden. De enquête is 
tevens gedeeld via Twitter en LinkedIn. Ook CNV jongeren heeft haar achterban aangesproken en 
gevraagd om de enquête in te vullen. Pogingen om de enquête in een bredere internationale 
omgeving of organisatie (bijvoorbeeld een universiteit of het Erasmus programma) uit te zetten 
zijn helaas niet geslaagd. Dit kwam door de korte termijn waarbinnen de enquête opgesteld en 
verspreid moest worden. Tevens merkten wij dat partijen niet altijd belang hadden bij het 
verspreiden van onze enquête en zij het gevoel hadden hun achterban er mee ‘lastig te vallen’. 

 
De enquête is opgebouwd uit vier categorieën: 
 

1 Persoonlijke kenmerken (o.a. leeftijd, woonplaats, geslacht) 
2 Dagelijkse bezigheid (o.a. werknemer, student of niet werkzaam/werkzoekend) 
3 Kennis over pensioen (o.a. interesse in pensioen, huidige pensioenregeling) 
4 Toekomstbeeld van de sector (o.a. mening over verplichte Europese pensioenregeling, 

uitvoering van verschillende pensioenpotjes en informatievoorziening) 
 
De vragen zijn zo neutraal mogelijk gesteld en er is getracht iedere vorm van sturing te voorkomen. 
De expliciete vraag of men behoefte heeft aan een Europese pensioenstelsel hebben wij daarom 
niet gesteld. Naast dat een dergelijke vraag sturend zou zijn, zou het ook vragen om een definitie 
van een Europees pensioenstelsel, wat moeilijk te geven is. Om deze redenen is ervoor gekozen 
op een meer indirecte manier vragen te stellen over pensioen in een Europese context. Veel van 
de vragen zijn gebaseerd op een ‘scenario’: ‘Stel je voor dat’, of ‘als ik zou deelnemen aan …, dan 
zou ik …’. Hiermee hebben wij een aantal bruikbare indicatoren om de mate aan te geven waarin 
er behoefte is aan een Europese pensioenoplossing en aan welke eisen het stelsel idealiter zou 
moeten voldoen.  

 

4.2 Beschrijving van de steekproef 
In totaal hebben 90 mensen gereageerd op de enquête. De verdeling man/vrouw is 54,4%/45,6%. 
Het overgrote deel (70%) van de respondenten geeft aan een grote interesse in pensioenen te 
hebben. Dit hoge percentage is te verklaren door hun achtergrond: de groep is hoog opgeleid, 90% 
heeft aan een HBO of Universiteit gestudeerd en meer dan 60% is werkzaam in de financiële sector. 
Het grootste deel van de respondenten heeft geen kinderen en is jonger dan 35 jaar. 
Het overgrote deel van de respondenten (+/- 80%) bouwt in ieder geval AOW op en heeft een 
tweede pijler pensioen via de werkgever. Een totaal van 85% van de respondenten is geboren in 
Nederland. 
 



18 
 

4.3 Beperkingen van de steekproef 
Ondanks de doelstelling de enquête te verspreiden onder zoveel mogelijk jongeren met 
verschillende (economische) achtergronden en nationaliteiten, moet er rekening worden 
gehouden met een bias in de populatie. Dit is voor een groot deel te wijten aan de manier van 
verspreiden van de enquête. De enquête is in ons eigen netwerk verspreid, waaronder ook bij 
collega’s in de financiële sector. Bovendien zullen mensen die affiniteit met pensioenen hebben 
eerder geneigd zijn de enquête in te vullen.  
 
Als eerste moet worden vermeld dat de ondervraagde jongeren aangeven een bovengemiddelde 
kennis van pensioen te hebben. Daarnaast is een ruime meerderheid van de respondenten(97%)  
woonachtig in Nederland. Uitkomsten zijn dus moeilijk te vertalen naar de mening van alle 
Europese jongeren. Een groot deel van de respondenten werkt in loondienst (79 %) en is werkzaam 
in de financiële sector (66 %). Hierdoor is er ondervertegenwoordiging van laag opgeleide 
jongeren, jongeren die studeren, of jongeren die werkzaam zijn in andere sectoren dan de 
financiële sector. Ongeveer 80% van de respondenten heeft geen kinderen. Dit is mogelijk een 
belangrijke variabele voor de wens of ambitie om in het buitenland te gaan wonen of werken. We 
hebben niet verder onderzocht wat het effect is van het hebben van kinderen op de 
mobiliteit(swensen). Ook is niet onderzocht in hoeverre de beschikbare informatie en kennis over 
het pensioen een factor of beperking is in de keuze in het buitenland te gaan wonen of werken. 

 

4.4 Resultaten 
Buitenland:  
85% van de deelnemers aan de enquête zijn in Nederland geboren. Van alle respondenten geeft 
ruim 37% aan wel eens buiten Nederland te hebben gewoond, gewerkt of gestudeerd, terwijl 97% 
van onze deelnemers daadwerkelijk in Nederland woont. Het percentage van de jongeren dat 
momenteel ook in Nederland werkt is met 96% vergelijkbaar met het aandeel dat in Nederland 
geboren is. 37% van de jongeren hebben in het verleden in het buitenland gewoond, gewerkt of 
gestudeerd. Op de vraag of jongeren momenteel concrete plannen of ambitie hebben om naar het 
buitenland te gaan reageerde “maar” 36% negatief. 29% wenst of heeft al concrete plannen om 
naar het buitenland te gaan. 
 
Verwachtingen en informatievoorziening 
Iedereen zou een bestaansminimum moeten ontvangen, wat in Nederland AOW heet, met 
daarboven op een verplicht opgebouwde pensioen. 52% van de jongeren staat positief tegenover 
deze stelling. Jongeren (65%) zijn niet van plan om een deel van de eigen pensioen in te leveren 
om een gelijkwaardige pensioen voor iedereen te garanderen, maar vinden (47%) wel dat de EU 
alles in haar macht moet doen om een hogere pensioenzekerheid te creëren voor de Europese 
burgers. Jongeren (42%) willen niet met meerdere organisaties te maken hebben als het gaat om 
pensioenen. Ook verwachten de deelnemers (93%) van onze enquête uiteindelijk een overzicht te 
ontvangen, ongeacht het land waar het pensioen is opgebouwd. 
 

4.5 Conclusie 
Aan de hand van alle reacties kan worden geconcludeerd dat jongeren positief staan tegenover 
een rol voor de Europese Unie als het om pensioenen gaat. Eenvoud en zekerheid worden naast 
duidelijke informatievoorziening als belangrijk beschouwd door jongeren. De ambities van 
jongeren om steeds vaker buiten hun geboorteland te werken benadrukt de noodzaak van een 
Europees stelsel. 
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5. Conclusies & aanbevelingen  
 

5.1 Inleiding 
Europa en pensioen. Volgens ons (werkgroep Pensioenlab 2015-2016 ‘Europees Stelsel’) een 
onlosmakelijke combinatie. Waarom? Omdat mensen, zowel studenten, werkenden als 
werkzoekenden steeds minder gebonden zijn aan het land waarin ze zijn geboren. Grenzen binnen 
Europa vervagen, in een tijd waarin de buitengrenzen opnieuw worden gedefinieerd. 
 
In dit onderzoek hebben wij aan de hand van de volgende hoofdvraag gekeken naar pensioen in 
een Europees perspectief: 
 
“In hoeverre is een Europees pensioenstelsel wenselijk voor werknemers – en specifiek voor 
jongeren – die (willen) migreren binnen de Europese Unie?” 
 
Uitgangspunt was dat er een toename van arbeidsmobiliteit plaatsvindt en dat hierdoor behoefte 
ontstaat naar een meer Europese aanpak van pensioen. 
 

5.2 Overweging 
Allereerst hebben wij gekeken naar bestaande initiatieven binnen Europa. Dit zijn initiatieven op 
diverse operationele levels, namelijk die van pensioenstelsel (Europese pensioenpijler), 
pensioenuitvoerder, en pensioenvoorziening. We hebben gezien dat er reeds vele (succesvolle) 
initiatieven zijn gestart om grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van pensioen te 
bevorderen, zoals OFP, het APF, Resaver, de PPI, maar ook bijvoorbeeld het Pan European Pension 
Product (PEPP). Echter, een aantal initiatieven heeft vooral tot doel om pensioenregelingen op 
Europees niveau efficiënter te beheren en om kosten te verlagen. Het zijn vaak initiatieven die op 
basis van proces efficiëntie zijn ingestoken, en niet per se voorzien in de behoefte van jongeren. 
Dit levert voor de Europese werknemer c.q. staatsburger nog niet per definitie een werkbare 
situatie op. Complexiteit van regelingen, slechte beschikbaarheid van informatie en langdurende 
procedures werpen in de praktijk vooral drempels op, bijvoorbeeld in het geval van migratie 
binnen Europa of (internationale) waardeoverdracht.  
 
Dit alles staat in contrast met de toename van de hoeveelheid mensen die binnen Europa gebruik 
maakt van de vrijheid van vervoer van personen en diensten. Al sinds de millenniumwisseling is 
het aantal personen dat in een andere EU-lidstaat dan het geboorteland woont en werkt gestegen 
naar een totaal van 15 miljoen mensen, en de prognose is dat dit blijft stijgen. Jongeren van nu zijn 
één van de meest mobiele groepen en treden binnenkort toe tot de arbeidsmarkt (of heeft dat pas 
gedaan). Deze trend bevestigen wij met de gegevens uit onze enquête, waarin wij 90 jongeren 
hebben gevraagd om hun mening ten aanzien van pensioen in Europa. Ruim 37% van de 
respondenten geeft aan wel eens in het buitenland te hebben gewoond, gewerkt of gestudeerd. 
Een derde van de respondenten geeft aan de ambitie te hebben dit in de toekomst nog te gaan 
doen. Deze trend moet door de pensioensector worden waargenomen en er moet op worden 
ingespeeld. Wij denken dat de pensioensector mensen moet stimuleren in hun ambities door 
voorop te lopen en door te werken aan een product of instelling dat voorziet in de behoefte van 
deze groeiende groep mensen. 
 
Maar wat is deze behoefte eigenlijk? Op deze vraag zijn wij en de door ons ondervraagde jongeren 
duidelijk: jongeren van nu hebben behoefte aan zekerheid, aan een bepaalde garantie of een 
minimum. Daarnaast hebben wij behoefte aan uniformiteit en eenvoud. Huidige producten en 
regelingen worden als (te) complex ervaren. Bovendien ontbreekt het aan goede, eenduidige 
informatievoorziening over bijvoorbeeld verschillen tussen pensioensopbouw in andere landen, of 
over de risico’s maar ook de mogelijkheden van werken in een andere EU-lidstaat. Wij vinden, in 
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overeenstemming met de enquêteresultaten, dat Europa hierin een belangrijke rol moet spelen. 
Maar ook de Nederlandse pensioensector moet haar bijdrage leveren. Dit kan zij doen door 
proactief mee te werken aan initiatieven die zijn bedoeld om deze problemen te overbruggen en 
door duidelijke informatie beschikbaar te stellen waarin in heldere taal wordt uitgelegd waar 
iemand mee te maken kan krijgen bij het aannemen van werk in een andere EU-lidstaat. 

 

5. 3 Aanbevelingen 
Door het schrijven van deze rapportage hopen wij een aantal kaders te hebben gesteld waarbinnen 
het debat over de zin en onzin van een Europees pensioenstelsel moet plaatsvinden. Zo hopen wij 
een zinvolle bijdrage te leveren aan een verbetering van ons pensioenstelsel en de basis te leggen 
voor een zekere toekomst. Uniek aan deze rapportage is dat de mening van jongeren op tafel 
wordt gelegd over een betrekkelijk complex en abstract thema. Graag willen wij u, de lezer en de 
Nederlandse pensioensector, uitdagen actie te ondernemen en de discussie met ons, maar ook 
met elkaar aan te gaan. Om hierbij te helpen doen wij de volgende aanbevelingen: 
 

1. Bevorder Europese arbeidsmigratie door te voorzien in een pensioenproduct dat in meerdere 
landen te gebruiken is. Een extra pensioenpijler waarin naast het nationale pensioen ook een 
Europees pensioen kan worden gespaard zien wij als een goede optie, die verder moet 
worden uitgewerkt. 
 

2. Blijf streven naar zekerheid en vertrouwen voor de deelnemer. Blijf werken aan een stelsel dat 
gebouwd is op betrouwbare en daadkrachtige instanties. Wij vinden het noodzakelijk dat er 
één toezichthouder is die de gehele (Europese) pensioensector - bijvoorbeeld EIOPA – om 
hervormingen te toetsen op noodzaak en in het belang van de deelnemer. 
 

3. Zet onze enquête uit in een grotere jongeren organisaties, zoals NUFFIC, om te zien of de 
uitkomst vergelijkbaar is met wat wij ontdekt hebben. 
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Bijlagen 
 

 
 
- Ook (separaat) in pdf beschikbaar met antwoordmogelijkheden. 

Vragenlijst Enquête
1. I am interested in pensions

2. I know a lot about my own pension

3. I can arrange my own pension

4. What type of retirement savings do you currently have? (multiple answers possible)

5. If I were to live and/or work abroad, I would know where to find information about my pension

6. Everyone receives a state pension (AOW). On top of that, a minimum of retirement savings should be mandatory to everyone

7. Your monthly contribution to your retirement savings should be determined by your age (older is higher contributions)

8. I think it is important to provide an equal minimum pension to all  European citizens. Even though this may affect the amount of pension I will  receive

9. The European Union should do everything in it's power to achieve higher pension security to all  European citizens

10. When living abroad, I would not want different pension plans for each country that I l ive in

11. I would like to know in advance how much national pension I am to receive; regardless of where I l ive

12. If only one organisation is in charge of my pension payment, I do not care about having multiple pension plans

13. It should be possible to have an overview of my pension plan(s); regardless of where I build up pension

14. My country of birth is

15. I currently l ive in

16. I currently work in

17. Which of the following applies to you? (multiple answers possible)

18. Which of the following applies to you? (multiple answers possible)

19. Age

20. Sex

21. Highest level of education

22. Employment

23. I have working experience in the

24. Marital status

25. Children


