Aan de Leden van de Commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid
van de Eerste Kamer

1 december 2014
JO/MVE/2014.230

Wet aanpassing financieel toetsingskader (33.972)
Geachte leden,
Op dinsdag 2 december 2014 bespreekt uw Commissie de plenaire behandeling van het
voorstel voor bovengenoemde wet ('het Wetsvoorstel’). Deze behandeling is voor 8 en 9
december 2014 geagendeerd.
Met belangstelling en waardering hebben wij kennis genomen van de vele, relevante
vragen, die uw Commissie de staatssecretaris ter beantwoording heeft voorgelegd. In één
van de vragen wordt de staatssecretaris uitgenodigd in te gaan op de stelling van KNVG,
CSO en NVOG als vertegenwoordigers van de ouderen, dat noch zij noch de pensioensector
als geheel betrokken zijn geweest bij een gestructureerd overleg ter voorbereiding van het
Wetsvoorstel. Daardoor heeft het bij die voorbereiding ontbroken aan een noodzakelijke
bijdrage uit de praktijk over de praktische gevolgen van het Wetsvoorstel. Bij de
behandeling van het Wetsvoorstel in de Tweede Kamer is de staatssecretaris lichtvaardig
over de door de pensioensector gesignaleerde problemen heengestapt.
De pensioensector had zich goed voorbereid op dit overleg: in een gezamenlijke verklaring
van 16 september 2013 hebben pensioenorganisaties hun gezamenlijke suggesties inzake
'de verdere uitwerking van de spelregels voor nieuwe pensioencontracten' aan de
staatssecretaris aangeboden. Deze eensgezinde verklaring was ondertekend door de
Stichting van de Arbeid, de Pensioenfederatie, FNV-Jong, CNV Jongeren, CSO (Unie KBO,
PCOB, NVOG en NOOM), ANBO, KNVG en FNV Senioren. In haar brief van 1 oktober 2013
aan de Tweede Kamer heeft de staatssecretaris overleg met de sector toegezegd.
Onzerzijds – en ongetwijfeld ook door andere pensioenorganisaties – is regelmatig contact
gehouden met het ministerie van SZW; men was daar wel bereid onze wensen aan te horen,
maar men was niet bereid daar overleg over te voeren.
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Anders dan bij de totstandkoming van het bestaande FTK heeft het aldus bij deze
aanpassing van het FTK geheel ontbroken aan gestructureerd overleg. Het bewijs daarvan
is te vinden in de breed gedragen, aanhoudende kritiek op het Wetsvoorstel; zo heeft de
Pensioenfederatie commentaar geleverd in een 'Position Paper' van 10 pagina's en
vervolgens in 'Het Wetsvoorstel FTK Toegepast in de Praktijk' ter grootte van 12 pagina's.
De uitvoerige kritische brief van de vakcentrales en de felle reacties van de
vertegenwoordiger van de FNV, namens de vakcentrales tijdens de deskundigen
bijeenkomst in de Eerste Kamer met uw commissie, bewijzen dat het ook ontbroken heeft
aan goed overleg met sociale partners.
Onze conclusie is dat het Wetsvoorstel tot heden onvoldoende doordacht is. Dat moge ook
de conclusie zijn van de Eerste Kamer na de plenaire behandeling op 8 dan wel 9 december
2014.

Met gevoelens van de meeste hoogachting,

CSO, Jos Berkemeijer, Voorzitter Pensioenen

NVOG, Jaap van der Spek, voorzitter

KNVG, Martin van Rooijen, voorzitter
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