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FNV stelt beslissing over
pensioenakkoord uit
 Leestijd van ongeveer 2 minuten
Vakbond FNV heeft het besluit over de herziening van het
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pensioenstelsel voor zich uitgeschoven. Volgens een deel
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van het ledenparlement is er onvoldoende tijd geweest om
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een "weloverwogen afweging" te maken.
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Zonder steun van de grootste vakbond van het land wordt de
invoering van een nieuw pensioenstelsel vrijwel onmogelijk.
Minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) wilde na groen licht
van FNV juist de voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel
vrijdag naar de Tweede Kamer sturen.
Over twee weken komt het ledenparlement van FNV opnieuw
samen om over de uitwerking van het pensioenakkoord te
stemmen. Het 105 personen tellende orgaan beslist over
voorstellen van het vakbondsbestuur.
"Ik was heel graag vandaag tot besluitvorming gekomen, maar
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een deel van het ledenparlement is daar nog niet aan toe. We
willen dit zorgvuldig doen", verklaarde Han Busker, voorzitter
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van FNV.
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Niet bindend
Vrijdag werd duidelijk dat te weinig mensen waren ingelogd om
deel te nemen aan de vergadering, die met het oog op
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coronamaatregelen digitaal werd gehouden. Daardoor kon een
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stemming niet bindend worden verklaard. Volgens Busker is de
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vergadering nu gebruikt om vragen over het akkoord te
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beantwoorden.
Werkgevers, vakbonden en politiek kwamen vorige week vrijdag
tot een principeakkoord over een nieuw pensioenstelsel. FNV, de
grootste vakbond van het land, moest daar nog over stemmen
nadat CNV al groen licht had gegeven. VCP, een kleinere vakbond,
stemde niet in, maar ook niet tegen. Deze vakbond wil vooral dat
de Tweede Kamer een oordeel velt over de pensioenhervorming.

Minister geïrriteerd
Minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken baalt flink van het
besluit van FNV. "Natuurlijk ben ik wel geïrriteerd. Het is best
frustrerend dat het nu gaat over procedures", zegt de bewindsman
vrijdag. "Het risico op vertraging is wel aanwezig nu", zegt de
bewindsman.
Het wordt lastig om de uitwerking van het pensioenakkoord nog
voor de zomerstop van het parlement met de Tweede en Eerste
Kamer te bespreken. "Die planning komt wel onder tijdsdruk te
staan, maar hoeveel consequenties het precies heeft, heb ik geen
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inzicht in op dit moment", zegt Koolmees.
Wel vindt hij het belangrijk dat de vakbond wel mee doet met de
herziening van het pensioenstelsel. Opnieuw onderhandelen zit er
niet meer in. "Dit is het pakket", zegt hij over het akkoord dat hij
vorige week met werkgeversorganisaties en vakbonden bereikte.
Bron: ANP
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DNB: financiële positie
pensioenfondsen is
verbeterd
De financiële positie van
pensioenfondsen is in het tweede
kwartaal verbeterd ten opzichte
van het vorige kwartaal, meldt De
Nederlandsche Bank (DNB). 

NIEUWS

15 juli 2020

Koolmees:
dekkingsgraden
gemiddelde fondsen
net boven 90 procent
De gemiddelde pensioenfondsen
hebben voor elke euro aan
pensioenverplichting net iets
meer dan 90 cent in kas op het
moment, zei minister Wouter
Koolmees dinsdag... 
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Mijn excuus aan
minister Koolmees
In mijn column van 18 juni stelde
ik dat het pensioenakkoord uitgaat
van een risico
nabestaandenpensioen. Daarbij
moet je bij pensionering 20
procent van het pensioen... 
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AFM legt Aegon boete
van half miljoen op
De Autoriteit Financiële Markten
(AFM) heeft in mei een
bestuurlijke boete van 500
duizend euro opgelegd aan
verzekeraar Aegon. 
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De oekaze uit Breukelen
Het ledenparlement van FNV
saboteert de voortgang van het
pensioenakkoord door niet te
stemmen. Voorlopig uitstel, want
ik verwacht dat de druk zo hoog
opgevoerd... 
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