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Minister Wouter Koolmees (D66)
van Sociale Zakenheeft er ‘alle ver-
trouwen in dat ‘op korte termijn’
een akkoordwordt bereikt over de
hervorming van het pensioenstel-
sel. Dat schreef hij gisteren aan de
TweedeKamer.Wanneerdatwordt,
meldt hij niet.

Hetkabinetheeftdesocialepart-
ners die onderhandelenbinnende
Sociaal-Economische Raad (SER)
gevraagd uiterlijk dit voorjaar een
pensioenakkoord op hoofdlijnen
tepresenteren.Dat is er nog steeds
niet. Het weekend van Pasenwerd
gezien als de officieuze deadline
voor de onderhandelingen, zeker
nadat de minister CDA-Tweede
Kamerlid Pieter Omtzigt had be-
loofdnaPasen(‘3aprilofmisschien
iets later’) de Kamer te informeren
over de voortgang.

Maarbehalvedaterverderwordt
onderhandeld,bleekdeminister in-
houdelijkweinigtekunnenzeggen.
‘In de laatste jaren is al veel uitge-
werkt en de urgentie is nog onver-
minderd groot. Ik heb er daarom
vertrouwen in dat de sociale part-
ners op korte termijnmet een ad-
vies komen’, aldus de Kamerbrief
vandeminister.

CDA’er Omtzigt is teleurgesteld.
HetSER-advieshaderbegin2017al
moeten zijn en is sindsdienmeer-
maals vertraagd. ‘De sociale part-
ners hebben al meerdere keren
een voorstel beloofd,maarweheb-
ben nog steeds niets gezien’, aldus
Omtzigt. ‘Ik zal deminister vragen

MinisterWouter Kool-
mees in debatmet de
Tweede Kamer.
FOTO: PETERHILZ/HOLLANDSE

HOOGTE

Minister Koolmees verwacht ‘op korte termijn’ resultaat over nieuw stelsel

waarop hij zijn huidige optimisme
baseertdathijopkorte termijneen
voorstel verwacht.’

Het kabinet zet in op een groot-
scheepsehervormingvanhetpensi-
oenstelsel,dat€1300mrdaanopge-
bouwdvermogenomvat.Eennieuw
stelselmoet beter aansluiten opde
veranderendearbeidsmarktenmoet
schokbestendigerworden.Inhetre-
geerakkoord is afgesproken dat er
eenpersoonlijkerpensioenkomten
datdezogehetendoorsneesystema-

tiek—waarbij jongenouddezelfde
premiebetalen—wordtafgeschaft.
Omdatpensioen indeeersteplaats
eenarbeidsvoorwaarde is,wilKool-
mees die hervorming ‘samenmet
socialepartners’ doen.

Maarwerkgeversenwerknemers
praten binnen de SER al jaren over
hoe een nieuw pensioenstelsel er-
uit moet zien. Vorig jaar leken zij
het bijna eens te zijn over een per-
soonlijk pensioenpotje in plaats
van de huidige collectieve pensi-

oenpot. Een akkoordwerd elkmo-
ment verwacht,maarketste alsnog
afnadoorrekeningvandeplannen
door de pensioenfondsen. Daaruit
zou blijkendat persoonlijke potjes
eenminder goed pensioen opleve-
ren. De sommen zijn nooit open-
baar gemaakt.

Daarnaast heeft vooral de vak-
bond FNV de hervorming van het
aanvullende pensioen verknoopt
met de eis dat de AOW-leeftijd niet
verder stijgt naar 67, maar wordt
bevroren op 66 jaar. En er moet
een pensioenregeling komen voor
zzp’ers, vinden ook de vakbonden
CNVenVCP.

Hoewel er de afgelopen weken
weerintensief isonderhandelddoor
desocialepartnersomtoteenoplos-
singtekomen,valt vandiversekan-
tentehorendatdieernog langniet
uit zijn. ‘Alshetgemakkelijkwasge-
weest,haddenwewelaleenakkoord
bereikt’,zegteenbron.Dematewaar-
inpensioenpersoonlijkwordt,risico-
deling tussengeneraties: het zijn al-
lemaalonderwerpendienogoptafel
liggen. ‘DeFNVknoktvooreengoed
pensioen voor iedereen’, laat FNV-
onderhandelaarTuurElzingaweten.
‘Ofenzojawanneerdatietsoplevert,
valtnogtebezien.’

Oferopkorte termijnalsnogeen
akkoordligt,zoalsKoolmeeshoopt,
is de vraag. ‘Je kon op je klompen
aanvoelen dat dit eraan zat te ko-
men’, zegt pensioenwoordvoerder
Rik Grashoff vanGroenLinks over
debriefvanKoolmees.Ookhijheeft
‘ernstige twijfels’ over de overstap
vaneencollectiefstelselnaar indivi-
duelepotjes. ‘Uitallesblijktdatdat
geenbeter pensioenoplevert.’
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