ONDERHANDELINGEN

Pensioendeadline weer gemist
Minister Koolmees verwacht ‘op korte termijn’ resultaat over nieuw stelsel
Lien van der Leij en
Martine Wolzak
Den Haag/Amsterdam
Minister Wouter Koolmees (D66)
van Sociale Zaken heeft er ‘alle vertrouwen in dat ‘op korte termijn’
een akkoord wordt bereikt over de
hervorming van het pensioenstelsel. Dat schreef hij gisteren aan de
Tweede Kamer. Wanneer dat wordt,
meldt hij niet.
Het kabinet heeft de sociale partners die onderhandelen binnen de
Sociaal-Economische Raad (SER)
gevraagd uiterlijk dit voorjaar een
pensioenakkoord op hoofdlijnen
te presenteren. Dat is er nog steeds
niet. Het weekend van Pasen werd
gezien als de ofﬁcieuze deadline
voor de onderhandelingen, zeker
nadat de minister CDA-Tweede
Kamerlid Pieter Omtzigt had beloofd na Pasen (‘3 april of misschien
iets later’) de Kamer te informeren
over de voortgang.
Maar behalve dat er verder wordt
onderhandeld, bleek de minister inhoudelijk weinig te kunnen zeggen.
‘In de laatste jaren is al veel uitgewerkt en de urgentie is nog onverminderd groot. Ik heb er daarom
vertrouwen in dat de sociale partners op korte termijn met een advies komen’, aldus de Kamerbrief
van de minister.
CDA’er Omtzigt is teleurgesteld.
Het SER-advies had er begin 2017 al
moeten zijn en is sindsdien meermaals vertraagd. ‘De sociale partners hebben al meerdere keren
een voorstel beloofd, maar we hebben nog steeds niets gezien’, aldus
Omtzigt. ‘Ik zal de minister vragen
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waarop hij zijn huidige optimisme
baseert dat hij op korte termijn een
voorstel verwacht.’
Het kabinet zet in op een grootscheepse hervorming van het pensioenstelsel, dat €1300 mrd aan opgebouwd vermogen omvat. Een nieuw
stelsel moet beter aansluiten op de
veranderendearbeidsmarktenmoet
schokbestendiger worden. In het regeerakkoord is afgesproken dat er
eenpersoonlijkerpensioen komten
dat de zogeheten doorsneesystema-

tiek — waarbij jong en oud dezelfde
premie betalen — wordt afgeschaft.
Omdat pensioen in de eerste plaats
een arbeidsvoorwaarde is, wil Koolmees die hervorming ‘samen met
sociale partners’ doen.
Maar werkgevers en werknemers
praten binnen de SER al jaren over
hoe een nieuw pensioenstelsel eruit moet zien. Vorig jaar leken zij
het bijna eens te zijn over een persoonlijk pensioenpotje in plaats
van de huidige collectieve pensi-

oenpot. Een akkoord werd elk moment verwacht, maar ketste alsnog
af na doorrekening van de plannen
door de pensioenfondsen. Daaruit
zou blijken dat persoonlijke potjes
een minder goed pensioen opleveren. De sommen zijn nooit openbaar gemaakt.
Daarnaast heeft vooral de vakbond 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
CNV en VCP.
Hoewel er de afgelopen weken
weer intensief is onderhandeld door
de sociale partners om tot een oplossing te komen, valt van diverse kanten te horen dat die er nog lang niet
uit zijn. ‘Als het gemakkelijk was geweest,haddenwewelaleenakkoord
bereikt’,zegteenbron.Dematewaarinpensioenpersoonlijkwordt,risicodeling tussen generaties: het zijn allemaalonderwerpendienogoptafel
liggen. ‘De FNV knokt voor een goed
pensioen voor iedereen’, laat FNVonderhandelaarTuurElzingaweten.
‘Ofenzojawanneerdatietsoplevert,
valt nog te bezien.’
Of er op korte termijn alsnog een
akkoord ligt, zoals Koolmees hoopt,
is de vraag. ‘Je kon op je klompen
aanvoelen dat dit eraan zat te komen’, zegt pensioenwoordvoerder
Rik Grashoff van GroenLinks over
de brief van Koolmees. Ook hij heeft
‘ernstige twijfels’ over de overstap
van een collectief stelsel naar individuele potjes. ‘Uit alles blijkt dat dat
geen beter pensioen oplevert.’

