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Pensioenwet stevent af op
meerderheid inEersteKamer
Naar verwachting stemtCDA voor, ondanks kritiekwetenschappelijk instituut

MartineWolzak
DenHaag

Pensioenminister Carola Schouten
(ChristenUnie) wacht deze week een
marathondebat over de pensioenwet in
deEersteKamer.Vooralnaardebijdrage
vanhetCDAwordtmetspanninguitgeke-
ken.Hetwetenschappelijk instituutvan
dechristendemocratennoemdedepen-
sioenwetafgelopenweekend‘eenramp’.

Toch isde verwachtingdatdeweteen
meerderheid haalt,mits Schouten nog
enkeletoezeggingendoet.CDA,Partijvan
deArbeidenGroenLinkswillenmeertijd
voordeovergangnaarhetnieuwestelsel,
endelinksepartijenwilleneenvroegpen-
sioenvoormensenmetzwareberoepen.

Hetdebat ishet—voorlopige—sluit-
stuk van vijftien jaar discussie over de
toekomst van het pensioenstelsel. Het
gaat omde spelregels voor het aanvul-
lende pensioen (boven op de AOW) van
miljoenenNederlanders, goed voor cir-

ca €1250 mrd aan rechten, waar zo’n
€1450mrdaanvermogentegenoverstaat.
Doel:eenpersoonlijkerpensioen,zonder
eindeloze discussies tussenwerkenden
engepensioneerdenoverwiewaarrecht
op heeft, enmet— zoals voorstanders
dat zeggen— ‘meer zicht’ op een koop-
krachtig pensioen.

De plenaire behandeling van deWet
toekomstpensioenenindeEersteKamer
belooft een lange zit te worden, de hele
maandag en dinsdag zijn er voor uitge-
trokken.Zowilde80-jarigesenatorMar-
tinvanRooijenvanouderenpartij50Plus
ineenbijdragevan110minutennogeen

keeruiteenzettenwatervolgenshemmis
ismetdepensioenhervorming: teweinig
koopkrachtbehoudengroteuitvoerings-
problemen.

Het debat kan zelfs nog doorgaan op
dinsdag 30 mei. Dan moet er ook ge-
stemd worden, nota bene op dezelfde
dag dat de provincies de nieuwe Eerste
Kamerleden kiezen. Dewet kan dan al
1 juliaanstaandeingaan.Daarvoormoet
Schoutenweleen‘voor’-stemkrijgenvan
coalitiepartijenVVD,D66,CDAenChris-
tenUnie, én van voldoende oppositiele-
den.

De coalitie heeft immers geenmeer-
derheid indesenaat,metsamenslechts
32 zetels van de 75. Al onder Rutte III
zocht toenmaligministervanSocialeZa-
ken enWerkgelegenheidWouter Kool-
meesdaaromvoortdurendsteunbijPvdA
en GroenLinks voor het broodnodige
‘bredepolitiekedraagvlak’.Dathoudttot
nogtoestand.DeTweedeKamerfracties
van PvdA enGroenLinks stemden eind

vorig jaar voor de pensioenhervorming.
Dieisvolgensheneenstapvooruit tenop-
zichte vanhet huidige stelsel, al voldoet
hetniethelemaalaanhunwensenlijstje.

BijdeplussendiePvdAenGroenLinks
zienhoortookdeinhetpensioenakkoord
van2019afgesprokenmindersnellestij-
gingvandeAOW-leeftijdeneenregeling
voormensenmetzwareberoepenomeer-
dertestoppenmetwerken.Maardie laat-
ste looptbinnenkortaf en is tot ergernis
van de linkse partijen vooral door hoge
inkomens gebruikt. Die ergernismoet
deministerweg zien tenemen.

Onderdecoalitiepartijenzoueenwei-
felende senaatsfractie van het CDA de
zwakkeschakelzijn,klinkthetaleenjaar
inDenHaag.Dewaarschuwingditweek-
end van het wetenschappelijk instituut
vanhetCDA—‘hetwordteenramp’—en
deoproepaandeEersteKamerfractieom
tegentestemmen,versterkendatbeeld.
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voorlopige sluitstuk
van vijftien jaar
discussie over het
pensioenstelsel a Vervolg op pagina 3

P E N S I O E N E N

Tegenslag
‘Het voelde alsof
ikmaarmoest
accepteren dat
ik geen vader
zouworden’

a PAGINA 16

Invoerheffing
Britse automakers
verzetten zich
tegen knellende
brexitdeal

a PAGINA 7

www.meetcpi.com

Risk
Finance

Governance
Compliance
& Integriteit

Meet Pam, Associate Partner
06 22 91 27 37

ADVERTENTIE


