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Geachte heer Driessen,
De vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer
(hierna: de commissie) organiseert op woensdag 4 november a.s. een openbaar
rondetafelgesprek over het “Pensioenakkoord”. De commissie zou het zeer op prijs
stellen als u (c.q. een afgevaardigde van uw organisatie) aan dit rondetafelgesprek wilt
en kunt deelnemen.
Doel van het rondetafelgesprek
De Kamer heeft 22 juni en 6 juli 2020 van de regering brieven ontvangen over het
“Pensioenakkoord” (Kamerstuk 32 043, nr. 519 en nr. 520). Het doel van het
rondetafelgesprek is om de informatiepositie van de Kamer op dit onderwerp te
versterken. In het rondetafelgesprek zal de commissie, verdeeld over afzonderlijk
blokken, met diverse partijen zoals experts/praktijkdeskundigen en toezichthouders
spreken over genoemde onderwerp. Centrale vraagstelling van het rondetafelgesprek
is:
 Over welke aspecten van het Pensioenakkoord moet nog besluitvorming
plaatsvinden? Welke eventuele knel-en aandachtspunten zijn hierbij te
markeren (juridisch, uitvoeringstechnische, Europeesrechtelijk, economisch)?
 Welke (concrete) oplossingsrichtingen zijn daarbij denkbaar?
Programma van het rondetafelgesprek
Het openbare rondetafelgesprek zal plaatsvinden op woensdag 4 november a.s. van
10.00 – tot 18.00 uur en zal bestaan uit een viertal blokken, te weten:

Blok 1: Actoren pensioenakkoord

Blok 2: Juridische aspecten

Blok 3: Economische aspecten / Toelichting stelsel

Blok 4: Uitvoeringsaspecten
In de bijlage van deze brief treft u per blok de genodigden aan. Hier kunt u ook zien in
welk blok en op welk tijdstip u aan de (ronde)tafel zit. In verband met de
coronamaatregelen kunnen er maximaal twee genodigden per tijdsslot deelnemen aan
het gesprek. Daarom zijn de blokken 3 en 4 onderverdeeld in subblokken.
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Bij aanvang van het blok waarvoor u bent genodigd krijgt u de gelegenheid in
maximaal twee minuten uw opvatting over onderhavige materie kenbaar te maken c.q.
uw ervaringen te duiden. Vervolgens wordt niet alleen met leden van de commissie,
maar ook onderling van gedachten gewisseld. De relevante stukken t.a.v. het
Pensioenakkoord zijn te vinden via de volgende hyperlink c.q. op de website van de
Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl > Kamerstukken > recente Kamerstukken), te
weten:

Kamerstuk 32043, nr. 519:

Kamerstuk 32043, nr. 520:
Voorts wordt van het openbare rondetafelgesprek een stenografisch verslag gemaakt,
deze is na enkele weken te raadplegen op de website van de Tweede Kamer.
Uw position paper graag vooraf
De leden van de commissie stellen het op prijs om uw standpunt(en) vooraf schriftelijk
te mogen ontvangen, bij voorkeur maximaal twee pagina’s met kernpunten. Het
position paper zal worden opgenomen in de reader die aan de commissieleden van het
rondetafelgesprek wordt verstrekt. Ook worden de position papers openbaar
beschikbaar via de website van de Tweede Kamer. Indien u bezwaar heeft tegen
openbaarmaking van uw position paper op de website verzoek ik u dit aan mij kenbaar
te maken.
U kunt uw position paper sturen, via de e-mail: cie.szw@tweedekamer.nl. In verband
met het samenstellen van de reader voor de commissie ontvang ik uw schriftelijke
inbreng graag uiterlijk dinsdag 27 oktober a.s. aan het einde van de dag.
Praktische informatie
Het rondetafelgesprek heeft een openbaar karakter en vindt plaats in het gebouw van
de Tweede Kamer, in de Oude Zaal. U dient zich vooraf te melden bij de beveiliging
ingang Plein 2. In verband met uitgebreide veiligheidsmaatregelen verzoek ik u op
tijd aanwezig te zijn en een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.
In verband met de coronamaatregelen is helaas de publieke tribune gesloten voor
publiek en is het ook niet mogelijk de andere blokken vanaf de publieke tribune te
volgen. U wordt dan ook verzocht na afloop van uw deel van het gesprek de zaal te
verlaten. Het gehele rondetafelgesprek is ook online te volgen via de website van de
Tweede Kamer (www.tweedekamer.nl).
Ten slotte: kunt u deelnemen aan het rondetafelgesprek “Pensioenakkoord”
Gaarne verneem ik, bij voorkeur, uiterlijk vrijdag 9 oktober a.s. of u in de
gelegenheid bent aan het rondetafelgesprek deel te nemen (via de email:
cie.szw@tweedekamer.nl).
Mocht u nog nadere vragen hebben, neemt u gerust contact met mij op.
Hopende u op het voor u gereserveerde tijdstip te mogen begroeten,
Met vriendelijke groet,
Erwin Sjerp
Adjunct-griffier van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
070-3182057 / 06-21703468
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Bijlage: Blokindeling, tijdstip en genodigden rondetafelgesprek
“Pensioenakkoord”
Woensdag 4 november 2020 van 10.00 tot ca.18.00 uur, Tweede Kamer
(locatie: Oude Zaal)
10.00 – 10.45 uur, Blok 1: Actoren pensioenakkoord
 Dhr. B. Werker
 Dhr. D. Boeijen
10.55 – 11.40 uur, Blok 2: Juridische aspecten
 Dhr. H. van Meerten
 Dhr. E. Lutjens
11.50 – 12.35 uur, Blok 3A: Economische aspecten / Toelichting stelsel
 Dhr. J. Tamerus
 Dhr. J. Frijns
Lunchpauze: 12.35 – 13.15 uur
13.15 – 14.00 uur, Blok 3B: Economische aspecten / Toelichting stelsel
 CPB
 SCP
14.10 – 14.55 uur, Blok 4A: Uitvoeringsaspecten
 Dhr. M. van Oosterum
 Pensioenfederatie
15.05 – 15.55 uur, Blok 4B: Uitvoeringsaspecten
 Vakcentrale voor Professionals (VCP)
 DNB
16.05 – 16.50 uur, Blok 4C: Uitvoeringsaspecten
 ANBO
 KBO-Brabant
17.00 – 17.45 uur, Blok 4D: Uitvoeringsaspecten / Communicatie
 AON
 Dhr. A. Kool

.
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