Vakbonden willen af van oude belofte
over pensioen
FD Selections, vrijdag 11 maart 2011

Vakbonden willen werknemers kunnen dwingen om afstand te doen van hun oude pensioenrechten. Dit
blijkt uit gesprekken met MHP en CNV. Het ministerie van Sociale Zaken moet de pensioenwet volgens de
bonden aanpassen, maar minister Henk Kamp zou daarvoor terugschrikken.
Van onze redacteuren, Den Haag/Amsterdam
In een brief aan de Tweede Kamer noemt Kamp het wegnemen van oude rechten 'juridisch een lastige kwestie'.
Hij spreekt echter tegen dat het ministerie al een definitief standpunt heeft ingenomen.
Nieuw contract
Al maanden wordt er gebroed op een oplossing om pensioengerechtigden afstand te laten doen van hun tot nu
toe opgebouwde rechten ten faveure van een nieuw pensioencontract. Als dat niet lukt, gaan de geplande
aanpassingen van de pensioenen te langzaam om de stijgende levensverwachting op te vangen en de
pensioenen in de toekomst betaalbaar te houden.
Het ministerie van Sociale Zaken hoopte eerder door aanpassingen in de toezichtsregels deelnemers te kunnen
verleiden vrijwillig afstand te doen. Het zou dan aan sociale partners zijn om deelnemers in de pensioenfondsen
te overtuigen dat ze beter af zijn met een nieuw pensioencontract zonder harde garanties.
Niet begaanbaar
Die route is volgens Eddy Haket van de vakcentrale voor Middengroepen en Hoger Personeel (MHP) voor de
vakbonden echter geen begaanbare weg. De bonden hoopten er daarom op dat zij middels wijziging van de wet
toestemming zouden krijgen om als pensioenfonds deelnemers te dwingen afstand te doen van hun oude
rechten. Zij stellen nu verrast te zijn dat dat niet kan.
Volgens CNV-bestuurder Jaap Jongejan wordt het heel lastig om mensen vrijwillig te bewegen tot het opgeven
van hun rechten. 'Rationeel kun je ze er misschien van overtuigen dat het beter is, maar emotioneel gaan ze dat
niet doen.'
Brussel
De vakbonden kunnen volgens deskundigen werknemers niet dwingen om afstand te doen van hun oude rechten.
Als de politiek nationale wetten aanpast, dreigt Brussel in te grijpen. Volgens Haagse bronnen nemen de
vakbonden een groot risico door het probleem naar de politiek door te schuiven. Zeker nu het kabinet-Rutte op
het pensioendossier niet bij voorbaat kan rekenen op een meerderheid in het parlement.
Diverse Kamerleden stellen dat het juridische probleem over bestaande rechten absoluut geen verrassing kan
zijn en dat de vakbonden, die zich er altijd op beroepen mede-eigenaren van de pensioenfondsen te zijn, zelf hun
- op zich lastige - verhaal moeten verkopen aan de achterban.

