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Privaatrechtelijke pen sioen re ge lingen

Brief met feitenrelaas 
mislukken pen sioenakkoord

Pen sioenbrief 2018/98
De Minister van SZW geeft feitenrelaas rond de bespre
kingen over en het mislukken van het pen sioenakkoord.

Op verzoek van 50PLUS geeft de Minister van SZW zijn 
waarneming van het mislukken van het overleg binnen 
de SER over een pen sioenakkoord. De minister geeft aan 
dat het kabinet in het regeerakkoord heeft aangegeven 
samen met sociale partners de stap te willen zetten naar 
een vernieuwd pen sioenstelsel, door de kwetsbaarheden 
van het huidige stelsel te adresseren, de sterke elementen 
te behouden maar sociale partners de ruimte te bieden 
met een nadere invulling te komen. Volgens de minister 
zijn op uitnodiging van de SERvoorzitter in de week van 
13 augustus 2018 voor het eerst ambtelijke vertegen
woordigers vanuit het Ministerie van SZW aangeschoven 
bij de gesprekken tussen sociale partners in de SER. Soci
ale partners hadden behoefte aan een gesprek over hun 
voorstel waarbij tegelijkertijd aangrenzende onderwer
pen als de AOW en de inzetbaarheid van oudere werkne
mers aan de orde konden komen. Vervolgens is de minis
terpresident enkele keren op verzoek van de minister 
aanwezig geweest bij het overleg. De besprekingen con
centreerden zich daarbij op de AOW en het langer door
werken van oudere werknemers. Bij het laatste overleg 
op 20  2018 gaven de vakorganisaties aan niet tot een ak
koord te kunnen komen en werden de onderhandelingen 
stilgelegd. In een later persbericht noemden de vakorga
nisaties het gebrek aan structurele oplossingen voor pro
blemen als AOW, zzppen sioen, zware beroepen en re
kenrente als reden om te stoppen met praten.

NB
Bonden en kabinet geven elkaar de schuld van het mis
lukken van het pen sioenakkoord. Het feitenrelaas van de 
minister zal daarom ongetwijfeld gevolgd worden door 
het perspectief vanuit de vakorganisaties. Of dit het defi
nitieve eind is van het overleg en het kabinet denkt aan 
een plan B (een nieuw stelsel zonder sociale partners) is 
sterk de vraag. Niet kan worden uitgesloten dat politiek 
en sociale partners par tij en snel aan tafel zitten.
(Brief van de Minister van SZW van 26 november 2018,
nr. 2018-0000245612)
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