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Vragen van het Lid Oe Lange (OSF) aan de Staatssecretaris van Sociale laken en
Werkgelegenheid betreffende pensioenpact jong-oud.

1. Hebt u kennis genomen van het op 28 mei 2013 onder leiding van de hoogleraren Bovenberg en

Nijman tot stand gekomen Pensioenakkoord tussen enige organisaties van jongeren en ouderen, te

weten ANBO, Unie KBO, PCOB , FNV Jong en CNV Jongeren?

2. Acht u dit akkoord richtinggevend voor de publieke discussie, gezien het feit dat drie

organisaties van gepensioneerden, te weten de Koepel van Nederlandse Verenigingen van

Gepensioneerden (KNVG, optredend voor ca. 250.000 leden van de bij KNVG aangesloten

verenigingen), de Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG,

optredend voor ca. 50.000 leden van de bij NVOG aangesloten verenigingen) en FNV Senioren (ca.

200.000 leden) wel aan het overleg hebben deelgenomen maar het akkoord geweigerd hebben te

ondertekenen, en het feit dat grote afdelingen van KBO en ANBO zieh materieel en/ of formeel in

het recente verleden hebben afgesplitst van de moederorganisatie?

3. Kunt u, teneinde een oordeel te kunnen vormen over de representativiteit van deze organisaties,

tevens informatie verstrekken over de ledenaantallen en de leeftijdsverdeling van de leden van

CNV Jongeren en FNV Jong?

Het valt op dat de universitaire onderzoeksorganisatie NetSpar in de persoon van haar oprichter

Bovenberg en directeur Nijman een belangrijke rol heeft gespeeld bij de totstandkoming van dit

akkoord. Tevens valt het op dat in bijna alle discussies, uitgebrachte adviezen, en commissies

NetSpar-geaffilieerden een belangrijke rol gespeeld hebben of speien. Hierbij wordt ook gedacht

aan ambtenaren en oud-ambtenaren die in adviesraden van Netspar zitten, en discussiepapers en

lezingen hebben verzorgd. Dlt geeft aanleiding tot de vragen 4-6:

4. Wilt u een Iijst verstrekken van alle Netspar-geaffilieerde personen (niet-ambtenaren) die in de

laatste vijf jaar op enige wijze een bijdrage hebben gegeven aan Uw beleidsvorming? lo nee,

waarom niet?

5. Het valt op dat NetSpar sinds haar oprichting tot op heden op grote schaal gefinancierd is door

externe subsidies van de zijde van de overheid, zbo's, de Nederlandsche Bank, pensioenfondsen,

private verzekeraars, en commerciele adviesbureaus zoals Cardano en ORTEC.

Wilt u informatie geven over de financiering van Netspar en in het bijzonder over de

overheidssubsidies die sinds de oprichting van de zijde van verschillende ministeries, DNB en CPB,

naar NetSpar zijn gevloeid? lo nee, waarom niet? Kunt u aangeven wat het totale budget van



NetSpar is en hoeveel hiervan door universiteiten, waaronder de Universiteit van Tilburg en NWO is

bijgedragen? Zo nee, waarom niet?

6. Tenslotte rijst de vraag of het mogelijk is dat een instituut dat financieel zo verstrengeid 15 met

de overheid, pensloenfondsen en verzekeraars nog beschouwd kan worden als een onafhankelijk

wetenschappelijk adviseur? Kan het met name worden geacht de belangen van de 3,2 miljoen

gepensioneerden, die geen financiele steun kunnen geven aan NetSpar, op juiste wijze mee te

wegen?

7. In hoeverre kan uw beleid in de pensioendiscussie nog als geloofwaardig worden aangemerkt,

wanneer u in uw laatste brief van 14 mei jl. over de Vierde nota van wijziging wetsvoorstel

versterking bestuur pensioenfondsen aan de Tweede Kamer stelt:

Oe huidige wette/ijke voorschriften hebben er in het ver/eden toe ge/eid dat het enige advies

dat de commissie parameters heeft uitgebracht (in 2009 onder voorzitterschap van prof.dr.

F.J.H. Don) een verdee/d advies was. Hierover is in uw Kamer vee/ discussie geweest. Oe

bedoeling van de Kamer was juist om met het inste/len van een commissie inhoudelijke

discussie in de Kamer over de hoogte van de parameters te voorkomen. In bijgaande nota van

wijziging bij het voorstel tot wijziging van de Pensioenwet en enige andere wetten in verband

met versterking van het bestuur bij pensioenfondsen en enige andere wijzigingen

(Kamerstukken II 2011/12, 33 182, nr. 2) wordt de samenstelling van de commissie

parameters veranderd. Daarmee wordt het risico op een verdeeld advies flink beperkt.

Dit kan toch niet anders gelezen worden dan dat u van tevoren kandidaat-Ieden de nieren wil

proeven of hun neuzen wel in de door u geprefereerde richting wijzen?

8. Verder rijst de vraag waarom u herhaaldelijk aan u en uw voorganger gedane suggestles van

gepensioneerdenorganisaties om ook gepensioneerden bij de vormlng van het beleid paritair met

sociale partners te laten meedenken niet heeft willen overnemen, en waarom u ook de suggestie

van de zijde van gepensioneerden om bij de beleidsvorming buitenlandse adviseurs te betrekken,

die niet afhankeiijk zijn van Nederlandse overheidssubsidies, pertinent heeft afgewezen?

9. Onderschrijft u dat het van groot belang is om zowel Nederlandse deskundigen die het

vertrouwen hebben van gepensioneerdenorganisaties, maar niet zijn ingekapseld in het NetSpar

circuit, alsmede buitenlandse adviseurs zonder signlficante relaties met NetSpar, te betrekken in de

besluitvorming en wel voordat die is afgerond? Zo nee, waarom niet?




