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Koolmeesoverkritiek: ‘Hetpensioen-
akkoord staat.De rest is techniek’
Lien van der Leij enMartineWolzak
DenHaag

Ruim1400pagina’s aanvragen, ver-
beterpuntenenkritiekkreeg verant-
woordelijkministerWouterKool-
meesopzijnpensioenwet.Hetnieuwe
contract zouweinig solidair zijn en
moeilijkuit te leggen.Koolmeesblijft
positief: ‘Stap voor stap isdeenige
manier.’

Euforiealomtoenpolitiekenpoldervo-
rig jaar na een valse start een akkoord
sloten over hervorming van de pensi-
oenen. Na ruim tien jaar gesoebat lag
er,met instemming vandebondenen
werkgevers,eenplandathetvermaarde
Nederlandspensioenstelselbetermoet
latenaansluitenopdeflexibelearbeids-
markt vande 21ste eeuw.Maar verant-
woordelijkministerWouterKoolmees
wist toenal: thedevil is in thedetail.Bij
denadereuitwerkingvanderegelsvoor
hetnieuwe,persoonlijkerpensioencon-
tractkomenersteedsnieuwebezwaren.

Pensioenfondsenslaanalarmdatde
komende jaren kortingen opmiljoe-

akkoord binnenstebuiten te keren en
hetgoedtedoendandatheteenhaast-
klus wordt waar we later voor worden
teruggefloten.’
Ook als de wet op tijd klaar is, is de

hervorming van het pensioenstelsel
een ‘gigaproject’ dat nog vele jaren
gaatduren,benadruktKoolmees.Pen-
sioenfondsenbijvoorbeeldhebbentot
2026detijdomovertestappennaarhet
nieuwestelsel.Dedekkingsgraadenre-
kenrenteverdwijnen, iederedeelnemer
krijgteeneigenpensioenvermogen,dat
aangroeit (of krimpt) doorbeleggings-
winsten op de betaalde premies. Het
kenttweevarianten:een‘solidaire’met
een gezamenlijke buffer om tegenval-
lers op te vangen, of een volledig per-
soonlijk potje.

V De rodedraad inde reacties is dat
het nieuwe stelsel niet is uit te leggen.
‘Ik daag iedereen in de sector uit het
huidige stelsel uit te leggen. Ik snap
het punt van het vertrouwen en dat de
overgang naar het nieuwe stelsel voor
mensennavolgbaarmoetzijn.Opmijn
Facebook-enTwitter-timelinezie ikdat
erwantrouwenheerst, vooralbijgepen-
sioneerdendieal tien,vijftienjaargeen
indexatiehebbengehad,endatbegrijp

‘Een deel van het wantrouwen begrijp
ik, maar ik hoor ook indianenverhalen.’
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“
‘Niet uit te leggen?
Ikdaag iedereen
inde sector uit
het huidige stelsel
uit te leggen’

“
‘Ik vinddat ikde
hoofdwasheb
gedaan,wehebben
eennieuwcontract
afgesproken’

nen pensioenen dreigen. Sectorkoe-
pel Pensioenfederatie heeft een hon-
derden pagina’s tellend dossier met
vragen, verbeterpunten en kritiek. En
’s lands grootste pensioenfonds ABP
hekelt het gebrek aan solidariteit van
het nieuwe pensioen. De Tweede Ka-
merwaarschuwtdatermeer tijdnodig
is, terwijl vakbondenFNVenCNVabso-
luut geenuitstelwillen.

‘Wezijnnuhardbezigallesteverwer-
ken’,zegtdedemissionairministervan
Sociale Zaken enWerkgelegenheid in
zijn werkkamer op hetministerie. ‘Er
zitten veel inhoudelijke, goede bijdra-
gen bij waar ik oprecht blij mee ben,
want de belangen zijn groot: het gaat
immersom€1600mrdà€1700mrdaan
pensioenvermogen.’

V DeTweede enEersteKamermoeten
instemmenvoorhet einde vandit jaar.
Luktdat?
‘Waar ik heel positief over ben, is dat
bijna al de reacties begonnenmet “we
onderschrijven het pensioenakkoord,
we zijnblijmetde stappendieworden
gezetenzienhetalssuggestiesvoorver-
betering.”Maardetijdsdrukneemtin-
derdaad toe. Het wetsvoorstel telde al
ruim150pagina’saantoelichtingener
liggennogheelwat ingewikkeldevraag-
stukkenomte verwerken.’

‘Of het op tijd klaar is, is ook aan de
TweedeKamer. Ik ben er bestwel sim-
pel in: dit kan maar één keer en het
moet in één keer goed. Dus ik heb lie-
verdatweaandevoorkantmeertijdge-
bruiken ommet alle deskundigen het

ik ook.Maar er gaan ook indianenver-
halen,daterpensioengeldnaarBrussel
gaat bijvoorbeeld.’

‘Wemoetenmensen stap voor stap
meenemen. Uiteindelijk is het ook
aan pensioenfondsenbesturen omde
deelnemers voor te rekenen: “Kijk, dit
is hoe wij de huidige aanspraken om-
zetten naar vermogens. Enwe kiezen
er ook voor deze groep ietsmeer te ge-
venendie ietsminder,bijvoorbeeldter
compensatievandeafschaffingvande
doorsneesystematiek.”’

VMensenwillenookduidelijkheid
over de regels voor dekomende ja-
ren.Gaanpensioenenomlaagofniet?
Waaromzijndie ernogniet?
‘Het idee is dat er geen besluitenwor-
dengenomendie inhetnieuwestelsel
nietgenomenhaddenhoevenworden.
Weproberendoordebril vanhetnieu-
westelselnaardehuidigesituatie tekij-
ken.Waaromdepensioenenkorten,of
depremiesverhogenalsdat inhetnieu-
we stelsel niet zouhoeven?’
‘Maar dat betekent wel dat je in de

tussentijd herverdeling hebt. Als je de
pensioenuitkeringen niet kort, dan is
ersprakevaneenherverdelingvanjong
naaroud.Alspremieste laagzijnomde
verplichtingen te dekken (wat bij veel
grote fondsen zo is, red.) gaat het van
oud naar jong.Wewillen dat zo trans-
parantmogelijk doen en niet verstop-
pen inde techniek.’

V Intussen zoekenpensioenfondsen
depubliciteit.Met koppendiewaar-
schuwen voor kortingen. Vindt udat
verstandig?
‘Ikvindhetvanbelangdatsocialepart-
ners, pensioenfondsbesturen en poli-
tiek de komende jaren gezamenlijk
inzetten op stelselherziening en pro-
blemen—en die komen er, want die
komen er altijd—gezamenlijk oplos-
sen. “Miljoenenkortingen dreigen” in
dekopvaneenofanderekrant,dat leidt
totwantrouwenendaarmoetenwevan
af.Maardat kost nog enige tijd.’

VWat zegt u tegendepensioenfond-
sendie zich afvragenofhet nieuwe
stelsel nog voldoende solidair is?Gaan
weniet gewoon toenaar persoonlijke
potjes?
‘Voor een groot deel gaanwenaar per-
soonlijkepotjes,maarwelmetsolidari-
teitsreservediedaarbovenopstaat,waar
je juisteenpaarcollectievedingenmet
elkaarverzekert.Deuitvoeringblijftna-
tuurlijkwelcollectief: jehebteenfonds
datgezamenlijkbelegtvooralledeelne-
mersengezamenlijkderisico’safdekt,
waardoor jemetzijnallenbeterafbent.
Zohoudenwijwatergoedisaandecol-
lectiviteit,maarwepassenhetwel aan
aandemoderne tijd.’

V Uwvoorganger indit taaie dossier,
staatssecretaris JettaKlijnsma, zei de
‘voorwas’ te hebbengedaan.Hoe staat
hetmetuwwasbeurt?
‘Ikvinddatwedehoofdwashebbenge-
daan, want we hebbenmet elkaar een
nieuwcontract afgesproken.De rest is
techniek.’
Het advies van Koolmees voor zijn

opvolger opdit dossier, in eennieuwe
coalitie: ‘Stapvoorstap isdeenigema-
nier.Endenknietdat jedit in jeeentje
kunt oplossen. Er is niet een persoon
dieditmaakt of breekt.’
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