Het nieuwe pensioenstelsel (Deel 13)

Abel Nijdam

Ontwerpwet Nieuwe Pensioenen (WTP).
Het aangepaste wetsvoorstel en het bijgestelde advies van de Raad van State
worden naar verwachting begin april naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Het
kabinet hoopt dat de nieuwe pensioenwet uiterlijk 1 januari 2023 in werking treedt.
De sociale partners en pensioenfondsen krijgen daarna vier jaar de tijd om
pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving.
Sneller indexeren.
In de media is al veel gemeld over de door (inmiddels oud-) Kamerlid van Dijk (PvdA)
ingediende motie die het mogelijk zou maken nog jaar te indexeren. Het bleek
een‘fopspeen’. Het ABP reageerde al snel met de mededeling dat er (nog) niet kan
worden geïndexeerd De beleidsdekkingsgraad is weliswaar inmiddels opgelopen
naar 103,9% (31 januari), maar de eis is 105%. Mogelijk wordt er in april besproken
of er in de loop van 2022 wel indexatie mogelijkheden ontstaan. Overigens is later
wel een motie ingediend waarin de coalitiepartijen de regering verzoeken om
voorstellen uit te werken hoe de koopkracht kan worden verbeterd, met name voor
ouderen. Dat kan helpen, als de inflatie tenminste geen roet in het eten gooit.
Wat gebeurt er wel.
De sociale partners onderhandelen in de zogenaamde Pensioenkamer (formeel
onderdeel van de Raad voor het overheidspersoneel) al over de uitvoering van het
toekomstige pensioenstelsel. De gepensioneerden zijn daarin niet als onafhankelijke
groep bij betrokken. Bij de vakbond CMHF lees ik: “Globaal komt dat erop neer dat
de sociale partners in de Pensioenkamer de inhoud van de regeling bepalen en dat
het bestuur verantwoordelijk is voor de financiële opzet, de communicatie en de
uitvoering.”

In de pensioenkamer worden dus verregaande “voorgenomen” besluiten
geformuleerd. Zo wordt er nu al gesproken over met de premiehoogte en de
pensioenambitie (= hoogte van de pensioenuitkering). De Pensioenkamer heeft ook
de besluitvorming over het invaren naar zich toegetrokken. Het zijn immers alleen de
sociale partners die bij het ABP-bestuur een verzoek kunnen indienen om in te
varen. Het probleem met dit alles is natuurlijk dat na dergelijke fundamentele
“voorgenomen” besluiten het Verantwoordingsorgaan in de praktijk weinig in te
brengen dreigt te hebben. Een fait accompli heet zoiets. Daarom moet, naar mijn
mening, het Verantwoordingsorgaan eisen tijdig en transparant te worden
geïnformeerd over deze “voorgenomen” besluiten.
Het nieuwe ABP bestuur.
Met ingang van 2020 bestaat het Algemeen Bestuur uit 3 uitvoerende bestuurders,
uit 14 niet-uitvoerende bestuurders en een onafhankelijk voorzitter. De Raad van
Toezicht is opgegaan in het Algemeen Bestuur.
De uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke professionals. Zij zorgen voor de
dagelijkse gang van zaken. De niet-uitvoerende bestuurders vertegenwoordigen
onze werknemers (4 leden), werkgevers(4 leden) en gepensioneerden (3 leden). Zij
houden toezicht op de uitvoerende bestuurders. Het Verantwoordingsorgaan heeft
overigens positief geadviseerd over dit bestuursbesluit.
AOW-perikelen.
In het regeerakkoord is het voorstel opgenomen om de zogenaamde koppeling
tussen het minimumloon en de AOW (incidenteel) los te laten. Dit gaat in tegen de
originele, in de wet vastgelegde, bedoeling om die twee inkomensbronnen gekoppeld
te houden. Dat gepensioneerden daartegen in het geweer komen is begrijpelijk, het
doet afbreuk aan de bestaanszekerheid die van de AOW uitgaat. In de
nieuwsbrieven van de Koepel Gepensioneerden (zie onze website) heeft u kunnen
lezen dat de Koepel, de ouderenbonden en zelfs de senioren van de coalitiepartijen
fel hebben geprotesteerd tegen dit voornemen van het kabinet. Inmiddels heeft de
Eerste Kamer een motie aangenomen waarin het voorstel uit het regeringsakkoord
wordt afgewezen.
Dat helpt, maar daarmee is de behandeling van het voornemen van het kabinet nog
niet van de baan.

