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Moeizame onderhandelingen lopen nieuwe vertraging op

Pensioenakkoord is
juridisch niet haalbaar
Door onze redacteuren
Rotterdam, 10 maart. De uitwerking van het pensioenakkoord loopt
opnieuw vertraging op. Onderdelen
van het akkoord waarover de sociale
partners het nagenoeg eens waren,
blijken in te druisen tegen bestaande
wetgeving. De bonden, werkgevers
en het ministerie van Sociale Zaken
onderhandelen al driekwart jaar over
een oplossing. Die staat nu op losse
schroeven.
Bonden en werkgeversorganisatie
VNO-NCW waren het eens over een
pensioenstelsel waarbij de effecten
van tegenvallende rendementen
voor de pensioenuitkering over tien
jaar zouden worden gespreid. Cruciaal hierbij is dat in het nieuwe pensioengebouw ook het bestaande pensioenkapitaal van circa 800 miljard euro zou worden opgenomen.
Maar deze week kregen de onderhandelingspartners onverwacht van
het ministerie van Sociale Zaken te
horen dat een dergelijk scenario stuit
op ernstige juridische complicaties.

Een woordvoerder van het ministerie
bevestigt dat. „Het gaat met name
om het ‘invaren’ van de oude pensioenrechten in het nieuwe systeem.
Uit de juridische adviezen blijkt dat
het niet helemaal onmogelijk is,
maar wel zeer gecompliceerd.”
De FNV bevestigt de impasse. „Het
is onduidelijk of het probleem oplosbaar is. Duidelijk is wel dat het meer
tijd gaat kosten”, zegt FNV-onderhandelaar Peter Gortzak.
Het huidige pensioenstelsel biedt
deelnemers zogenaamde nominale
rechten: het bedrag dat beloofd is,
wordt na pensionering ook daadwerkelijk uitgekeerd. In het nieuwe pensioenstelsel wordt dat principe losgelaten.
Daarin zit volgens de landsadvocaat die het ministerie van Sociale
Zaken heeft geadviseerd, het juridische probleem. Zowel individuele
pensioentrekkers als belangenorganisaties, bijvoorbeeld ouderenbonden, zullen dat verlies van recht
waarschijnlijk met succes kunnen
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Tripoli/ Parijs, 10 maart. Frankrijk heeft vandaag als eerste land de
Nationale Overgangsraad van de rebellen erkend als „enige wettige vertegenwoordiger van het Libische
volk”. Afgevaardigden van deze raad
in Benghazi ontmoetten vandaag
president Sarkozy en vroegen hem
erkenning en militaire hulp.
Een woordvoerder van president
Sarkozy maakte de stap bekend een
dag nadat in het Europees Parlement
was opgeroepen de opstandelingen
te erkennen. De Europese buitenlandvertegenwoordiger, Catherine
Ashton, zei eerder dat ze geen mandaat had om de opstandelingen in
Benghazi te erkennen.
Europese diplomaten zeiden tegen de BBC te willen bekijken of „deze mensen echt de oppositie weerspiegelen”. Ze benadrukten ook te
willen samenwerken met de Arabische Liga.
De Franse stap komt na dagen van

Pensioenakkoord stuit op
juridische obstakels: pagina 25

zware gevechten om de stad Zawiyah, 50 kilometer ten westen van
Tripoli. Zawiyah zou vandaag volgens getuigen weer in handen van
aanhangers van het regime van de Libische leider Moammar Gaddafi
zijn.
De gevechten verhevigden langs
de belangrijkste frontlinie tussen de
oliehaven Ras Lanuf aan de Middellandse Zee en de tientallen kilometers westelijker gelegen stad Bin Jawad.
Washington houdt twijfel over de
afkondiging van een no-flyzone.
Vandaag spreken de ministers van
Defensie van de NAVO-landen in
Brussel over een vliegverbod. De ministers van Buitenlandse Zaken van
de Europese Unie praten ook over Libië. Morgen komen EU-staatshoofden en -regeringsleiders bijeen. (AP,
AFP, BBC)
Libië, M-Oosten: pagina’s 2, 4 en 5
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Nico Vijsma, getuige
Haarlem, 10 maart. Hoofdverdachte
Nico Vijsma in de vastgoedfraudezaak trad vanochtend op als getuige
in de rechtbank in Haarlem. De
zaak draait om fraude met vastgoed
van o.a. Bouwfonds.
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aanvechten bij de rechter.
Aanvankelijk was het de bedoeling
dat het departement samen met
werkgevers en werknemers voor de
Statenverkiezing met een oplossing
zou komen. Maar het omzetten van
het vorig jaar afgesloten pensioenakkoord in een definitief pensioencontract tussen de sociale partners blijkt,
mede als gevolg Europese regelgeving, complexer dan verwacht.
Volgens alle betrokken partijen is
het onmogelijk om een nieuw stelsel
op te zetten en tegelijkertijd de oude
regels voor het bestaande kapitaal te
laten gelden. De huidige regels bieden weliswaar meer zekerheid over
de uitkering, maar dwingen de pensioenfondsen ertoe om de pensioenen eerder te bevriezen of zelfs te
verlagen. Hierdoor zouden ‘jongeren’ onevenredig veel moeten betalen voor werknemers die tegen hun
pensioen aan zitten.

