I

Proloog
n het Koninkrijk der Nederlanden woonde een Prinses met Keuzestress. Vóór
15 maart moest zij kiezen welke kikker zij zou kronen tot leider van de Lage
Landen. Een kleine selectie had via adviseur De Hond al plaatsgevonden en
er waren nog acht kikkers over. Alleen mannen. Dat maakte de keuze er beslist
niet makkelijker op… Ze ontbood de kikkers om haar in één zin te overtuigen
• A
 lle kikkers in de kruiwagen Mark: “als je voor mij kiest, krijg je een Zeker
Nederland”
• Kikker Lo: “als je voor mij kiest, wordt Nederland een verbonden samenleving”
• Kikkerbil Henk: “als je niet voor mij kiest, zullen ouderen het niet meer pikken”
• Kikkervisje Jesse: “kies mij; het is tijd voor verandering”
• Koele kikker Sybrand: “als je voor mij kiest, kies je voor een beter Nederland”
• Tomaatkikker Emiel: “als je voor mij kiest, kies je voor een sociaal Nederland”
• Kikker in je keel Alex: “als je voor mij kiest, dan komen er kansen voor
iedereen”
• Gifkikker Geert: “als je voor mij kiest, dan wordt Nederland weer van ons”

Het maakte de Prinses niks wijzer. Plots doemden er drie Wijzen uit het Oosten
op. Drie vrouwen die de Prinses kon vertrouwen. Ze vroeg de vrouwen wat de
beloften van de kikkers waard waren. “Arbeid en pensioen is immers nodig om
d’oude pracht te behouden voor het nageslacht.” De drie Wijzen begonnen hun
verhaal te vertellen….
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Flexibele arbeid in
verkiezingsprogramma’s:
sprookjes ontmaskerd…

D

e wereld op zijn kop ervaren kan niet alleen in de attractie Villa Volta in de
Efteling. Een bestudering van de verkiezingsprogramma’s kan ook een
soortgelijk duizelingwekkend gevoel geven. Het onderwerp ‘Werk’ komt in
nagenoeg alle verkiezingsprogramma’s terug, behalve in het programma van de PVV.
Het zal best lastig zijn om alle thema’s te dekken op het moment dat je niet meer dan
één A4 wilt besteden.
Binnen het onderwerp Werk is ook de veelbesproken positie van de zpp’er een actueel
agendapunt. Nu de economie weer langzaam aantrekt, lijkt een groot aantal politieke
partijen de positie van de zzp’er te willen verbeteren door schijnzelfstandigheid aan te
pakken en het (indirect) verplicht stellen van verzekeringen voor arbeidsongeschiktheid en deelname aan pensioen. Vanuit sociaal oogpunt klinkt dit niet verkeerd, maar is
een zzp’er geen ondernemer die dit soort zaken juist zelf mag regelen?
Is dit geen inperking van ondernemersvrijheid? En is het opleggen van verzekeringen
en pensioenen (zoals die gelden bij werknemers) aan zzp’ers eigenlijk niet de wereld
op zijn kop?
Feitelijk is de politieke vraag die wordt beantwoord: willen wij meer of minder zzp’ers?
En het antwoord lijkt niet zo heel overtuigend te zijn: minder!?
Hieronder volgt per politieke partij een kort overzicht van de voorgenomen maatregelen ten aanzien van de positie van de zzp’er. En zoals alle sprookjes beginnen:
Er was eens…
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een PVDA…
• minimumloon inclusief compensatie voor sociale verzekeringen voor alle zpp’ers;
• een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor alle zzp’ers;
• verbetering van arbeidsrechtelijke bescherming, zoals arbeidsomstandigheden,
arbeidstijden, sociale zekerheid, etc.
Voor de zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zouden deze maatregelen
wellicht omarmd kunnen worden. Maar hoe zit het met de ondernemersvrijheid? En
wat te doen voor de zzp’er aan de bovenkant van de arbeidsmarkt waarvan het
uurloon meermalen hoger ligt dan het gebruikelijke uurloon? Moeten die ook verplicht
deelnemen aan verzekeringen? En behoeven die ook verdergaande bescherming ten
aanzien van arbeidsomstandigheden en arbeidstijden? Of hebben we het dan niet
meer over bescherming, maar over solidariteit en kan het niet zo zijn dat één van de
zeven dwergen een gouden muts draagt in plaats van zijn centen te besteden aan
zaken als verzekeringen en voorzieningen?
• “Werknemerskorting” analoog aan de zelfstandigenaftrek voor zzp’ers.
Met deze maatregel wordt getracht het (ogenschijnlijke) financiële voordeel van
zzp’ers te verminderen, opdat het zelfstandige bestaan minder aantrekkelijk wordt en
eerder wordt gekozen voor werknemerschap. Dit lijkt mij een Villa Volta-maatregel.
Kennelijk wil de PVDA minder zzp’ers in Nederland. En om dit minder aantrekkelijk te
maken, wordt er geld aan werknemers gegeven. Overigens is onduidelijk wie dit gaat
betalen en of deze (kostenverhogende) maatregel effect gaat hebben. De zelfstandigenaftrek is vaak niet de enige reden waarom gekozen wordt voor ondernemerschap.
De aanpak van (schijn)zelfstandigheid kent ook een financiële achtergrond.

een VVD…
• Z
 zp’ers moeten zelf kunnen bepalen waarvoor en hoe hij zich wil verzekeren.
Daarvoor is de zelfstandigenaftrek.
Maar wat als die zelfstandigentrek daarvoor niet wordt gebruikt, omdat de zzp’er deze
aftrek nodig heeft om zijn dagelijkse onderhoud te kunnen voorzien? Sprookjes in hun
originele vorm hebben vaak wat sinisters en gruwelijks. De VVD gaat voor de moderne
versie, waarin alles mooi zou kunnen zijn en iedereen altijd de beste keuzes maakt.
• D
 e Belastingdienst moet zekerheid en duidelijkheid bieden en schijnzelfstandigheid
aanpakken, maar echte ondernemers niet in de weg zitten.
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Volgens mij is dit iets wat iedere partij nastreeft en staatssecretaris Wiebes de nodige
hoofdpijn bezorgt. De prangende vraag is alleen hoe dit te bereiken?

een CDA…
• é
 én basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden, te
weten zowel werknemers als zzp’ers als uitzendkrachten.

Klinkt logisch, iedereen verzekerd bij de sociale verzekeringsbank! Maar over de
praktische uitvoerbaarheid en haalbaarheid wordt niets vermeld. Bovendien komt
hier ook de ondernemersvrijheid van de zzp’er weer om de hoek kijken.. knibbel
knabbel knijt, wie knabbelt er aan mijn ondernemingsvrijheid?

een D66…
• m
 ogelijkheid voor zzp’ers om zich te verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en
sparen voor pensioen (bij oude pensioenfonds of nieuwe pensioenvoorziening),
doch uitsluitend op basis van vrijwilligheid;
• er komt een simpele opvolger van de VAR: een zogenoemde zelfstandigen
verklaring, waarbij voor minder bureaucratie wordt gekozen.

De laatste maatregel is in de categorie: waarom moeilijk doen als het makkelijk
kan? Geen idee hoe D66 dit denkt vorm te geven, maar het bekt in ieder geval
‘GOED’ en zo’n vleugje nostalgie werkt fantastisch in een sprookje.

een Groenlinks…
aanpassing van fiscale faciliteiten voor zzp’ers in samenhang met minimumniveau
van verplichte collectieve arbeidsongeschiktheidsvoorziening;
zzp’er en de flexwerker kunnen gemakkelijker sparen voor pensioen.
Wat houdt aanpassingen van fiscale faciliteiten precies in? Wordt de zelfstandigenaftrek of MKB-vrijstelling geschrapt in ruil voor een verplichte
arbeidsongeschiktheidsverzekering? En geldt dit dan voor iedereen, ook voor de
zzp’er die aan de bovenkant van de arbeidsmarkt zit die zijn zaakjes prima heeft
geregeld en/of juist bewust heeft gekozen om deze zaken zelf en naar eigen in zicht
te regelen? Voor hen kan de regering nog wel eens de grote boze wolf worden.

en geen PVV…
To be continued…

Renate Peijs-Schoester
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Flex versus vast
in verkiezingsprogramma’s:
sprookjes ontmaskerd…

D

e vorige bijdrage over flexibele arbeid in verkiezingsprogramma’s eindigde
met de grote boze wolf die het gemunt lijkt te hebben op de ondernemersvrijheid. Weliswaar verhuld als Robin Hood die opkomt voor de zogenoemde
schijnzelfstandigen, maar of dat nu recht doet aan het verhaal…
In deze bijdrage van flexibele arbeid worden de verkiezingsprogramma’s op het
gebied van de tijdelijke en vaste arbeidscontracten onder de loep genomen. In dat
kader is relevant de in 2015 ingevoerde Wet Werk en Zekerheid (WWZ). Deze wet had
onder meer ten doel om flexwerkers sneller door te laten stromen naar een vast
arbeidscontract. Dit zou worden bereikt door verkorting van de ketenbepaling waardoor flexwerkers sneller in aanmerking zouden komen voor een vast contract (al na 2
jaar in plaats van 3 jaar met een tussenpoze van 6 maanden in plaats van 3 maanden).
Tegelijkertijd was het de bedoeling om vaste contracten minder vast te maken door
het ontslagrecht eenvoudiger en goedkoper te maken. In dit sprookje wordt inmiddels
niet meer geloofd: gebleken is dat de meeste flexwerkers thans al na 2 jaar hun baan
verliezen en de vaste contracten zijn door het stelsel van de limitatieve ontslaggronden
enkel vaster geworden.
Hoe denken de politieke partijen dit nu te gaan herstellen? Welke magische middelen
denken ze hiervoor in te gaan zetten? The story continues:
Er was eens…
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een PVDA…
• O
 pbouw transitievergoeding vanaf de eerste werkdag;
• Vast contract wordt conform cao weer de norm: flexcontracten alleen voor aantoonbaar tijdelijk werk;
• Gedifferentieerde WW-premie voor werkgevers afhankelijk van contractvorm;
• Invoering collectieve zorgverzekering voor kleine werkgevers voor risico’s bij
loondoorbetaling bij ziekte;
Met deze maatregelen wordt getracht de verschillen tussen flexwerkers en mensen met
een vast contract kleiner te maken. Zo hebben ook flexwerkers recht op een transitievergoeding bij beëindiging van het contract en zal de door de werkgever
verschuldigde WW-premie bij een flexcontract hoger zijn dan bij een vast contract.
De goede intenties zijn duidelijk, maar worden door deze maatregelen de alsmaar in
omvang toenemende zzp’ers niet alleen maar nog aantrekkelijker voor werkgevers?
Een kant waar men bij de PvdA juist niet naar toe wil.
Om ervaring op te doen met stroomversnellingen zou een boottocht in de Piranha van
de Efteling wellicht kunnen helpen om bepaalde plannen nog wat bij te sturen.

een VVD….
• Verbod op nulurencontracten in bepaalde sectoren (o.a. in de zorg) ongedaan
maken: contractvorm verantwoordelijkheid werkgever en werknemer;
• meer tijdelijke contracten en tijdelijke contracten van langere duur toestaan;
• opzeggen van (vast) arbeidscontract eenvoudiger en minder duur maken.
Vooral het laatste zal de meeste werkgevers als (sprookjes)muziek in de oren klinken.
Maar was versoepeling van het ontslagrecht niet juist een van de doelen van de WWZ
en is de conclusie niet juist dat dit niet is gelukt? Dit maakt mij des te meer nieuwsgieriger hoe de VVD dit meent te kunnen bewerkstelligen. Maar daarover wordt
vooralsnog gezwegen.
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een CDA….
•

meer ontbindingsmogelijkheden voor de kantonrechter
(zodat weer sneller wordt gekozen voor een vast contract);
• Loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers fors terugbrengen;
• meer mogelijkheden voor meerjarige arbeidscontracten, bijv. contract voor vijf jaar.

Zoals hiervoor al genoemd, zijn sinds de invoering van de WWZ vaste
contracten louter vaster geworden. Dit zal ongetwijfeld een oorzaak zijn waarom
werkgevers thans nog terughoudender zijn geworden om een vast contract
aan te bieden in samenhang met het betalen van een transitievergoeding en de
loondoorbetalingsplicht bij ziekte.
De kantonrechter meer mogelijkheden gegeven om te kunnen overgaan
tot ontbinding van een arbeidscontract en het terugbrengen van de
loondoorbetalingsplicht bij ziekte, klinken dan als niet verkeerde maatregelen.
Een kritische (sprookjesmuziek)noot: de huidige transitievergoeding blijft pas
verschuldigd na 24 maanden (althans daarover lees ik niets terug). Bovendien is
nog onduidelijk op welke wijze de kantonrechter meer ontbindingsmogelijkheden
zou gaan krijgen. Wordt dit weer een min of meer open norm als ‘gewichtige
omstandigheden’ zoals die gold vóór het (sprookjes)tijdperk WWZ of worden er
enkele limitatieve ontslaggronden in de wet toegevoegd?

een D66….
• Slechts één contractvorm: het arbeidscontract voor onbepaalde tijd;
• Modernisering van het ontslagrecht, waaronder afschaffing preventieve
ontslagtoets;
• Opbouw transitievergoeding direct na start;
• Eis dat transitievergoeding daadwerkelijk wordt gebruikt voor stap naar nieuw
werk.
Dit zijn ambitieuze plannen… Je kunt veel zeggen, maar aan lef ontbreekt het ze
niet bij D66. Een partij die je dus gerust naar de wat spannendere attracties in de
Efteling kunt sturen, bijvoorbeeld de Python of de befaamde schipschommel Halve
Maen. In ouderwetse sprookjes lijkt D66 niet meer te geloven…
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een Groenlinks….
• Tijdelijke contracten kosten meer o.a. door hogere WW-premies;
• Opbouw transitievergoeding vanaf eerste werkdag;
• Mogelijkheid tot tweede meerjarig arbeidscontract (zodat mensen langer in dienst
kunnen blijven).
De maatregelen van Groenlinks verdienen niet de originaliteitsprijs. Ook PvdA noemt
de gedifferentieerde WW-premie (hogere premie bij tijdelijke contract) en directe
opbouw van de transitievergoeding, zodat ook flexwerkers hiervoor in aanmerking
komen. En CDA wil ook meer mogelijkheden voor meerjarig arbeidscontracten.
Desalniettemin zouden deze maatregelen best een positief effect kunnen hebben op
de thans bestaande (toegenomen) verschillen tussen flex en vast. Alleen de vraag die
ook hier opkomt: wordt met het duurder maken van flexcontracten het inhuren van
zzp’ers niet nog aantrekkelijker? Als dat het geval is, dan eindigt het sprookje van dit
thema opnieuw met de grote boze wolf die het dit keer heeft gemunt op werkgevers
met flexcontracten met als (onbedoeld) effect een (droom)vlucht naar de zzp’er…

een SP….
• Verhoging WW-premie bij flexibel werk en verlaging bij vast werk;
• Transitievergoeding treedt al na één maand in werking en wordt verhoogd
naar 2/3 maandsalaris per vol dienstjaar.
Ook de SP ziet verhoging van de WW-premie bij flexcontracten als het wondermiddel
om de doorgeschoten flexibilisering aan te pakken. Maar evenals Groenlinks en PvdA
slaat de SP geen acht op de mogelijke nog verdergaande magische aantrekkingskracht
van de zzp’er als gevolg van het duurder maken van flexcontracten. Misschien moeten
deze partijen toch eens verder kijken dan de neus (van Pinokkio) lang is…

en geen PVV…
Tot welk definitief sprookje dit nu uiteindelijk gaat leiden zal pas duidelijk worden na
de verkiezingen op 15 maart a.s. Ik wens u veel wijsheid toe in het stemhokje!

Renate Peijs-Schoester
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Sociale zekerheid in
verkiezingsprogramma’s:
sprookjes ontmaskerd…

I

n een ver, ver verleden toen ons land gehavend maar strijdbaar tevoorschijn
kwam uit een duistere periode, was daar een eenvoudige man met een Uylenbrilletje, wars van uiterlijke schijn. Men noemde hem liefkozend Vadertje Drees.
Onder zijn bezielende leiding werd er gebouwd aan een nieuw Nederland. Een
Nederland waarin iedereen bijdroeg aan een concurrerend en welvarend land. En in
ruil daarvoor kon men delen in collectieve voorzieningen in tijden van tegenslag door
ziekte, werkloosheid of ouderdom. Men sprak over de Verzorgingsstaat. Iedereen
leefde en werkte, of niet, en was gelukkig.
Maar zoals altijd pakten zich donkere wolken samen boven de Verzorgingsstaat. Een
crisis diende zich aan. Teveel mensen moesten een beroep doen op de sociale
voorzieningen. De Verzorgingsstaat steunde en kreunde en dreigde onder haar lasten
te bezwijken. Gelukkig voor Nederland stond er opnieuw iemand op die de uitdaging
aan wilde en de aanzet gaf tot hervorming. Men noemde hem liefkozend “Tuut-tuut-tuut
en de groetjes van Ruud”. Lubbers leende geld, veel geld en stimuleerde het werken.
Met succes, dus werd zelfs het begrotingstekort weer tot acceptabele proporties
teruggebracht. En iedereen leefde en werkte en was gelukkig.
Lang kon het niet goed gaan. Goed om te weten is dat Nederland intussen een hechte
vriendschap was aangegaan met Europa. Een vriendschap waarin Nederland zich leek
te verliezen. Wie was Nederland nog zonder Europa? En terwijl de banken zich
oplijnden om met veel vertoon een volgende mondiale financiële crisis in te luiden,
raakte Nederland in een identiteitscrisis. Wie zijn we, waar staan we voor? Wie is de
Nederlander vroeg ook de geweldig mooie Koningin van Nederland zich af. En daar
kwam een kordaat antwoord: wij zijn allen participanten in de Participatiestaat!
De naam was gevonden, maar zou de formule ook leiden tot een Nederland waarin
iedereen leeft, werkt en gelukkig is?
De PvdA lijkt het te willen afdwingen en zet in op naleving. Er moeten heel wat euro’s
naar de arbeidsinspectie, zodat ontduiking van sociale wetgeving kan worden aangepakt en toegezien worden op gezonde werkomstandigheden. Tevens worden de harde
afspraken over de inzet van arbeidsbeperkten gehandhaafd. Er moet veel meer
geïnvesteerd worden in de werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt, de
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50plussers en de Wajongers. De sollicitatieplicht voor de WW wordt daarentegen
afgeschaft.
Iedereen moet gaan meebetalen aan collectieve voorzieningen, ook de DGA’s. De
belasting op arbeid wordt verlaagd. Het minimumloon, dat stapsgewijs gaat gelden
voor 18plussers, wordt verhoogd voor degenen die bereid zijn meer uren te werken.
Stagiaires mogen niet langer worden uitgebuit. Verder een stimulans van het experimenteren met het basisinkomen en het huishoudtientje.
Het CDA vat het allemaal samen met een “eerlijke economie”. In een eerlijke economie doet iedereen naar vermogen mee en betaalt ook iedereen mee. Met dien
verstande dat de werkgevers nu wel heel lang meebetalen door de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte gedurende de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Er
moet een private regeling met publieke waarborgen komen. Daarnaast één basisverzekering voor ziekte en arbeidsongeschiktheid voor alle werkenden. In een eerlijke
economie werken alle mensen. Waarschijnlijk is dit de reden dat het CDA verder niet
rept over de WW. Een eerlijke economie is een inclusieve economie, waarin ook
mensen met een handicap of beperking mogen werken en leven en gelukkig zijn. De
overheid vervult een voorbeeldrol en stimuleert andere werkgevers financieel om haar
voorbeeld te volgen.
De VVD ziet de oplossing in werk en gaat uit van de premisse dat er voor iedereen
werk is. De WW kan daarom verder verkort worden tot 18 maanden. Dit geeft een extra
stimulans om weer aan de slag te gaan. En de oudere werkloze die onverhoopt toch
niet zo snel een andere baan aangeboden krijgt, moet met behoud van uitkering
kunnen experimenteren als zelfstandige. De werkgever die een oudere werknemer in
dienst neemt, moet zijn (extra) risico kunnen afdekken met een no risk polis. Hetzelfde
geldt voor de werknemer met een handicap of een beperking. Überhaupt moet de
werkgever meer ont(sociale zekerheids)last worden meent de VVD. Minder administratieve rompslomp bij ziekte, dit draagt immers niet bij aan een sneller herstel. De
loondoorbetalingstermijn voor kleine werkgevers dient verkort te worden naar een jaar
en de belasting op arbeid wordt verlaagd.
Groenlinks organiseert nieuwe solidariteit; samenwerken en samen zorgen voor
zekerheid. Mensen moeten verzekerd zijn van inkomen en zorg. Het is een kerntaak
van de overheid om mensen aan het werk te helpen. Bedrijven krijgen een quotum op
het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking. De gemeenten krijgen
(houden) daarin een specifieke rol. De lasten op arbeid en voor werkgevers en
werknemers worden verlaagd. Voorts komt er een collectieve verzekering voor
loondoorbetaling bij ziekte voor werkgevers met weinig werknemers.
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De SP zet in op de onderkant van de beroepsbevolking. Het minimumloon vanaf 18 jaar
gaat met 10% omhoog en daarmee ook het sociaal minimum voor zover deze uitkeringen zijn gekoppeld aan het loon. De WW-premie voor vast werk wordt verlaagd en
voor flexibel werk verhoogd. Werken gaat altijd tegen een beloning, geen onbetaalde
tegenprestatie voor bijstand, geen vrijwilligers voor betaald werk. De lasten van het
kleinbedrijf worden verlaagd, door een eerlijker verdeling. De overheid moet werk
garanderen; iedereen moet zover nodig worden ondersteund en begeleid naar een
volwaardige baan. Geen zinloze herkeuringen meer van Wajong’ers en WAO’ers. De
SW-bedrijven worden weer in de oude glorie gebracht.
D66 zal ook de belasting op arbeid verlagen en eventueel zelfs vervangen door
loonsubsidies. Ook van D66 mag er verder geëxperimenteerd worden met het basisinkomen. Armoede kan en moet voorkomen worden door werk en onderwijs.
Geïnvesteerd wordt ook in degenen die (deels) niet mee kunnen komen door bestaande regelingen verder onder de aandacht te brengen. Verder een (fiscale) stimulans
voor werkgevers die voorop lopen. En van daar uit vertrouwt D66 op de realisatie van
extra werkplekken. En voor zover niet, kunnen deze alsnog door quota worden afgedwongen. Voor wat betreft ziekte zet D66 eerder in op preventie, dan maatregelen voor
te stellen aan de uitkeringskant.
En de PVV? De PVV doet niet mee. Vinden ze niet leuk. Misschien gelooft de PVV niet
in de Participatiestaat en willen ze terug naar de tijden van weleer. Of niet, maar dat
blijkt niet uit het A4’tje…
De Participatiestaat is, als je de verkiezingsprogramma’s zo leest, een Nederland
waarin werkgevers door lastenverlagingen of verkorting van de loonbetalingsverplichting meer mogelijkheden krijgen om mensen aan het werk te zetten en te houden.
Voorstellen om het sociale zekerheidsstelsel verder af te kalven worden maar beperkt
gedaan. Eerder wordt ingezet op werk: werk aan de onderkant van de samenleving,
werk voor iedereen, van welke origine ook, in welk beroep dan ook, werk voor mensen
met een beperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Een inclusief Nederland waarbij
iedereen kan participeren, lees: werken. Werken moet worden beloond en soms zelfs
beter beloond. Waar werk onverhoopt toch geen optie blijkt, zouden andere wegen
open kunnen staan zoals het basisinkomen.
Wordt vervolgd…

Geeke Hissink
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Internationale arbeid en pensioen in
verkiezingsprogramma’s:
sprookjes ontmaskerd…

H

et is niet direct een onderwerp waar politieke partijen hun vingers aan lijken
te willen branden. Mogelijk dat D66 daarom de internationale arbeidsmarkt in
het verkiezingsprogramma onbesproken laat. En PVV zal vast andere
beweegredenen hebben om zich er niet mee bezig te houden, nu zij zich graag
beperkt tot wat zich bínnen de grenzen van ons kikkerlandje afspeelt. Anderzijds hoort
bij een ‘wereld vol wonderen’ wel degelijk grenzeloos denken. De Efteling biedt haar
bezoekers niet voor niets een verre blik vanuit de Pagode.
We kunnen iedere keer weer in de Vliegende Hollander stappen, maar misschien is
een tochtje in de Gondola ook best ontspannend. En niet langer in de waterachtbaan,
maar in een vloeiend bootje heb je ook meer gelegenheid iets van de wereld om je
heen in je op te nemen. Daarom valt sowieso toe te juichen dat een aantal politieke
partijen de moeite heeft genomen om iets van de internationale arbeidsmarkt te
vinden. Neemt niet weg dat datgene wat zij er soms van vinden, juist geen toonvoorbeeld van grenzeloos denken is.
• De PvdA wil een einde maken aan de arbeidsmigratie als verdienmodel op basis
van kostenverschillen tussen buitenlandse werknemers en Nederlandse collega’s.
De detacheringsrichtlijn wordt hiertoe aangescherpt en de A1-verklaring gaat op
de schop.
• Daarnaast wil de PvdA een regionale arbeidsmarkt waarin overheid bedrijven
onderwijs samenwerken. Voor gebieden aan de Duitse en Belgische grens is een
regionale arbeidsmarkt grensoverschrijdend. De PvdA wil bevorderen dat werkzoekenden die in Nederland wonen in Duitsland en in België gemakkelijker een baan
vinden. Internationale regelgeving en afspraken moeten belemmeringen voor
werkzoekenden zoveel mogelijk wegnemen.
• Voorts wil de PvdA voor zover nodig ook de Europese mededingingsregels
aanpassen zodat ook voor zzp’ers collectieve arbeidsvoorwaardelijke afspraken
gemaakt kunnen worden. Aanbestedingen onder het niveau van het minimumloon
en compensatie voor sociale verzekeringen worden verboden.
Een nobel streven van Asscher, waarin hij zich gesteund kan voelen door het CDA.
Voor de goede orde: de detacheringsrichtlijn geeft een beperking op het vrije verkeer
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van diensten. Vereist wordt dat de minimumarbeidsvoorwaarden worden toegepast op
buitenlandse werknemers. Een grenzeloze aanscherping van de Detacheringsrichtlijn,
zodat de Europese arbeidskracht exact hetzelfde arbeidsvoorwaardenpakket heeft als
zijn Nederlandse collega (en daarmee dus even duur is), zal al snel gezien worden als
een te vergaande inbreuk op de vrijheid van vestiging. Volgens de Europese rechter is
het minimum namelijk ook direct het maximum. Wat je ziet, is wat je krijgt, geen Panda
Droom met extra dimensies.
• De VVD noemt dat ‘Brussel’ zich in ieder geval niet hoeft te bemoeien met de
pensioenen. Dat is een strikt Nederlandse aangelegenheid.
• De VVD is tegen protectionisme, maar zegt anderzijds ook dat Nederland de
Europese regels niet extra streng moet uitvoeren om de eigen ondernemers niet
in de wielen te rijden.
• De export van uitkeringen buiten de Europese Unie wordt stopgezet. Binnen de
Europese Unie wordt de uitkering gekoppeld aan het kostenniveau van het land
waar de ontvanger woont en dus verlaagd. Immigranten met een tijdelijke verblijfsvergunning mogen niet meer direct volledige aanspraak maken op de Nederlandse
sociale zekerheid / bijstand.
De weerstand van Rutte tegen Europese invloed op pensioenen is enigszins merkwaardig te nemen. De Europese invloed door de rentesystematiek vanuit de ECB valt
gewoonweg niet weg te denken. Geen invloed van Brussel kan regelrecht naar het
Efteling Museum. Bovendien hebben onder Nederlands voorzitterschap, lees: onder
Rutte, de Raad van de Europese Unie en het Parlement een compromis bereikt over de
Pensioensfondsenrichtlijn, die nota bene tot doel heeft grensoverschrijdende activiteiten te ondersteunen. Het verkiezingsprogramma doet dan ook wat Pinokkio-achtig aan.
• D66 wil diversiteit hoog op de agenda, waardoor in 2030 de jongeren met een
niet-Westerse achtergrond gelijke kansen hebben in het vinden van een baan. Dat
mensen met een niet-Westerse achtergrond aan het werk komen en ook kunnen
doorstromen naar de top. Dit door opleiding, betere ondersteuning bij het maken
van keuzes en een actieve en sturende overheid. Experimenten met neutrale
sollicitatie- en promotieprocedures.
We willen D66 niet onvermeld laten als pro Europese partij, maar het heeft er alle
schijn van dat D66 een paar afslagen heeft gemist en in Plopsaland is aangekomen
door niet echt in te gaan op de internationale arbeidsmarkt.
• De SP vindt dat Europa geen nationale bevoegdheden mag uitoefenen, voor zover
dit leidt tot een strijdterrein voor bijvoorbeeld een vakbeweging.
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• De strijd tegen internationale ondernemingen heeft de volledige steun van de SP.
Internationale arbeid bij de SP lijkt meer internationale strijd voor de Nederlandse arbeider. Anderzijds is de SP als pleitbezorger van de vakbeweging wel consistent en daarmee
waarschijnlijk een trouwe bezoeker van de oudgediende attracties van de Efteling.
• H
 et CDA wil barrières voor de grensarbeiders wegnemen en hier vol op inzetten
voor krimpgebieden waar de werkgelegenheid schaars is.
• Aanpak van oneerlijke concurrentie door goedkopere arbeidskrachten uit andere
lidstaten, die onder cao-niveau beloond worden, door strengere controles en
zwaardere sancties.
• Aanpassing van de detacheringsrichtlijn, waarbij de detachering gemaximeerd
wordt tot zes maanden en een stapeling van detacheringen onmogelijk wordt
gemaakt.
• Pensioen is een Nederlandse aangelegenheid en onder geen beding een Europese, krachtig verzet van het CDA tegen nieuwe EU-regels en de
toezichtsarbitrage.
De ‘naastenliefde’ van het CDA lijkt een beetje éénrichtingsverkeer. Net zoals veel
attracties in de Efteling. Misschien dat het in de Efteling zo werkt maar waar het het
vrije verkeer van diensten betreft, werkt het twee kanten op.
Voor wat betreft het pensioenstandpunt wordt het CDA een vlucht in de Pagode
aangeraden. Door Europa hierin heel strikt van de hand te wijzen, los je de eigen
problemen niet op. Pensioenmigratie is gaande. Kijk bijvoorbeeld naar België die het
een stuk slimmer aanpakt met het sinds een aantal jaren faciliteren van de pan-Europees Pensioenfondsen (een fonds dat werkzaam is in meerdere landen van de
Europese Unie). De multinationals weten de “Belgiëroute” inmiddels aardig te bewandelen; dat kóst Nederlandse pensioenuitvoerders een heleboel sponsoren. Bovendien
zouden we juist moeten zoeken naar nieuwe sponsoren in de vorm van buitenlandse
werkgevers; hoe zit het met de “Nederlandroute”, of belandt de pensioenuitvoerder
die deze route wil bewandelen nu nog in het Sprookjesdoolhof?

•	Groenlinks noemt dat ze een einde willen maken aan constructies waarbij
buitenlandse werknemers goedkoop werken.
•	Daadkrachtige taal, zoals het de partij die de eventuele Minister President
(van de Efteling) gaat leveren betaamt. Maar hoe dan?

Geeke Hissink
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Pensioen in verkiezingsprogramma’s:
sprookjes ontmaskerd...

W

ilders waande zich tijdens het aanhoren van de Troonrede in de Efteling.
Ik denk dat ik hem maar gezelschap ga houden, want tijdens het bestuderen
van de verkiezingsprogramma’s, specifiek op het onderwerp pensioen,
waande ik me evenzeer in de Efteling. Voor de goede orde: ook bij het lezen van
het PVV verkiezingsprogramma.
Als relatieve jongeling koester ik graag nog de illusie van sprookjes. Tegelijkertijd kan
ik me ten aanzien van pensioen ook niet helemaal achter sprookjes verschuilen. Vanuit
de illusie en mijn kennis en passie voor pensioen heb ik de verkiezingsprogramma’s
gelezen. Conclusie: iedere politieke partij kent een eigen pensioenwerkelijkheid, die
weinig tot de verbeelding spreekt. Hoewel pensioen tot mijn blijdschap een attractief
item blijkt in de verkiezingsstrijd, is het voor een kiezer lastig om door de bomen het
Sprookjesbos te zien.
AOW
Op 31 mei 2017 wordt de Efteling 65 jaar. De meest gehoorde leeftijd in de verkiezingsstrijd. 50PLUS, SP en PVV willen terug naar deze AOW-leeftijd. Als 50PLUS hierin
niet haar zin krijgt, wil ze zelfs niet meer samenwerken.
VVD maakt hier wel een punt van in het verkiezingsprogramma, maar juist in tegengestelde richting: mensen die nog niet toe zijn aan hun oude dag, moeten ook de
mogelijkheid krijgen om nog even geen AOW-geld in ontvangst te nemen.
PvdA laat de keuze graag aan de mensen zelf over of zij hun AOW eerder of later
uitgekeerd willen krijgen.
CDA, GroenLinks en D66 hullen zich in stilzwijgen over dit onderwerp.
Voor de Efteling zou 65 jaar betekenen dat haar oude mascottes en attracties lang en
hard genoeg gewerkt hebben. Terwijl de ambities van het sprookjespark juist groot
genoeg zijn en het park zelfs wil uitbreiden. Meer aandacht aan een versteviging van
de arbeidsmarktpositie van ouderen zou dan ook op zijn plaats zijn. Menig werkgever
zal het namelijk toch wat riskant vinden om in een achtbaan met risico op houtrot te
stappen. Onderhoud lijkt me hoe dan ook een goedkopere optie dan de deuren
voortijdig sluiten en vervolgens miljarden te pompen in attracties die stilstaan en niets
meer opbrengen, terwijl zij stiekem nog best wat rondjes hadden willen maken.
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De komende jaren zal het aantal stilstaande attracties alleen maar toenemen: het
probleem van de vergrijzing. Holle Bolle G(r)ijs zal hier niet gelukkig van worden. Zijn
maag is in de loop der jaren zodanig uitgezet dat er een vraatzucht is ontstaan. Er is
meer nodig om de steeds groter wordende maag tevreden te kunnen houden. Als er
vervolgens in de toekomst te weinig mensen een bezoek aan de Efteling blijken te
kunnen of willen brengen, zal Holle Bolle Gijs honger gaan krijgen en zijn maag in
opstand komen.
De focus op 65 jaar als AOW-leeftijd in de verkiezingsstrijd matcht dus niet met de
vergrijzingsissue. Bovendien verhult dit een misschien nog wel veel belangrijker
pensioenissue: het pensioen in de tweede pijler. Een echt duidelijke visie hierop blijkt
bij politieke partijen te ontbreken. Een hervormende insteek kennen de verkiezingsprogramma’s in ieder geval niet. Terwijl diezelfde programma’s tegelijkertijd wel breed
uitmeten over de pensioenknelpunten in de tweede pijler.
(Compensatie) pensioenkorting
Zo wordt de malaise in de pensioenfondsensector veelvuldig genoemd in de verkiezingsprogramma’s. De stijgende levensverwachting, lage rekenrente en tegenvallende
beleggingsresultaten zetten de dekkingsgraad bij menig pensioenfonds onder druk.
Daardoor komt een pensioenkorting eerder in beeld en worden veel pensioenen niet
geïndexeerd.
Heel naar en onrechtvaardig, vinden 50PLUS en PVV. Daarom moet in de wet vastgelegd worden dat er niet meer gekort mag worden, waarbij 50PLUS ook vindt dat
pensioenen altijd geïndexeerd moeten worden. Van dit soort wetgeving gaat de
dekkingsgraad echter geen enkel procent stijgen. De dekkingsgraad zal juist een
knieval maken. Het leidt er bovendien toe dat pensioenfondsen dan minder knopjes
hebben om aan te draaien zodra het minder gaat. Het knopje van een premiestijging
zal nog meer aangedraaid moeten worden en dat raakt de werkende doelgroep. Oók
de werkende 50-plusser die 50PLUS meent te vertegenwoordigen.
De toverstaf waarmee Wilders en Krol de pensioenkorting als sneeuw voor de zon
willen laten verdwijnen, neemt de oorzaak van de lage dekkingsgraad in ieder geval
niet weg. Ook een ander tovermiddel, het verhogen van de rekenrente waartegen
pensioenverplichtingen berekend moeten worden (zoals door SP, PVV en 50PLUS
voorgesteld), kan een giftige uitwerking hebben op vervolggeneraties. We kunnen
elkaar natuurlijk wel wijsmaken dat de rente in de nabije toekomst gegarandeerd gaat
stijgen, maar wat als dit niet gebeurt? Dan lopen we binnen no time tegen een lege
pensioenkas aan. Dát zou pas pensioenroof zijn.
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Ook PvdA lijkt een toverstaf te willen gebruiken: zij wil de nominaal gegarandeerde
uitkering als uitgangspunt in het toezicht laten verdwijnen. Met gevolg minder strenge
dekkingseisen waaraan gemakkelijk is te voldoen en dus ook minder pensioenkortingen. Klinkt interessant, maar zelfs met een toverstaf kunnen we niet wegdenken dat de
meeste deelnemers in pensioenfondsen tot op heden een aanspraak op een nominaal
gegarandeerde uitkering hebben. Die aanspraken mogen over het verleden niet
aangetast worden. Dat moet Asscher volgens mij ook helemaal niet willen, want dat zou
betekenen dat de deelnemers nog een illusie qua pensioenvooruitzichten armer
worden.
Ook CDA en VVD snijden een compensatie van de pensioenkorting in het verkiezingsprogramma aan. Zij pleiten niet voor een wettelijke uitsluiting van de pensioenkorting,
maar vinden wel dat een compensatie vanuit de overheid op zijn plek is. Zie het als een
seniorenkorting op de entreeprijs, zoals ook de Efteling die kent. De facto wordt het
werkelijke probleem hiermee echter niet opgelost.
Hervorming pensioenstelsel
Hoe dan wel de malaise binnen de pensioenfondssector aan te pakken? Zorg in ieder
geval voor meer sponsoren, die overigens tegenwoordig ook buiten de grenzen van
Nederland binnen de EU te vinden zijn! Ook de Efteling pakt bij teruglopende inkomsten het afnemende bezoekersaantal aan en maakt plannen tot uitbreiding. Een
verhoging van de entreeprijs lost het probleem op de langere termijn namelijk niet op.
De zoektocht naar meer sponsoren zit niet alleen in de hoek van andere EU-landen en
in de hoek van werkloze burgers. Speur vooral ook in de hoek waar de flexibele
arbeidsrelaties zitten. De verplichtstellingsbesluiten van bedrijfstakpensioenfondsen
zijn sterk verouderd, waarbij in de regel slechts wordt uitgegaan van een verplichte
deelneming van een werknemer die een “klassieke” arbeidsrelatie met zijn werkgever
heeft. Met gevolg dat bijvoorbeeld een zelfstandige bijna nooit deelneemt in een
verplichte pensioenregeling en daarmee ook een grote risicogroep vormt richting het
moment van pensionering. Meer sponsoren gaat uiteindelijk leiden tot lagere premies,
alleen al vanwege de schaalvoordelen die daarmee bereikt kunnen worden.
Ook de huidige opzet waarin de performance van een fonds afhankelijk is van hoe het
met een – in de regel conjunctuurgevoelige – bedrijfstak gaat, zou onderwerp van
discussie tussen politieke partijen moeten worden. Zeker nu die fondsen een alleenrecht hebben op de uitvoering van een pensioenregeling voor een bepaalde
bedrijfstak en daardoor mogelijk minder de directe noodzaak tot een goede performance ervaren. Ik zou het tegen deze achtergrond toejuichen als de verplichte
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deelneming in een bepaald bedrijfstakpensioenfonds wordt vervangen door een
verplichte deelneming aan een bepaalde pensioenregeling. Wáár die pensioenregeling vervolgens wordt uitgevoerd, is dan aan werkgever en/of werknemer. Met andere
woorden: vrijheid van keuze in pensioenuitvoerder. Een pensioenuitvoerder die
bovendien meer stuurt op deskundigheid in het fondsbestuur en zich minder blind
staart op of die fondsbestuurder een connectie heeft met sociale partners. Sociale
partners zouden zich dan kunnen beperken tot de inhoud van de pensioenregeling en
de uitvoering gewoon kunnen overlaten aan (onafhankelijke) deskundigen.
Is dit een oplossingsrichting die ook in de verkiezingsprogramma’s van andere partijen
te bespeuren is? Uit de verkiezingsprogramma’s blijkt dat in ieder geval VVD en D66 in
deze richting denken, hoewel zij een pensioenplicht voor zelfstandigen afraden. SP
houdt het vooral graag bij het pensioensysteem zoals het nu geregeld is. Groenlinks
verschuilt zich achter meer algemene pensioentermen. CDA noemt dat pensioen geen
Europese aangelegenheid mag worden. PvdA merkt tot slot op dat sociale partners
hun rol bij fondsbesturen juist zouden moeten behouden.
Afschaffing doorsneepremie
Het begrip doorsneepremie komt in menig verkiezingsprogramma terug. De doorsneepremie is een wettelijke eis, ingegeven vanuit solidariteit tussen jong en oud. Deze
eis komt erop neer dat een bedrijfstakpensioenfonds aan een jongere eenzelfde
premiepercentage moet vragen als aan een oudere. Terwijl die jongere gezien zijn
langere horizon tot de pensioenleeftijd het ingelegde premiegeld meer kan laten
renderen en nu dus eigenlijk voor hetzelfde pensioenresultaat als de oudere fors te
veel betaalt.
De doorsneepremie zou volgens VVD en D66 perverse solidariteit opleveren, zeker nu
er steeds vaker van baan wordt gewisseld waardoor het solidariteitsnadeel dat de
jongere heeft gehad niet alsnog op latere leeftijd een solidariteitsvoordeel wordt. Deze
solidariteit gaat veel verder dan een jongere een paar euro meer entreegeld te laten
betalen voor een bezoek aan de Efteling in vergelijking tot wat een oudere voor
datzelfde bezoek moet betalen. Vergelijk de solidariteit daarentegen met een ticketprijs waarvoor een oudere maarliefst drie keer een bezoek aan de Efteling kan
brengen, terwijl een jongere met datzelfde bedrag niet verder dan één bezoek komt.
Vanuit het droomsprookje dat ook zij ooit de leeftijd zullen bereiken waarop de Efteling
ook hen zo’n financieel voordeel gunt.
De doorsneepremie geldt niet voor pensioenregelingen die door een verzekeraar
worden uitgevoerd. Met gevolg een niet te rechtvaardigen verschil in premiebetaling,
afhankelijk van waar de werkgever de pensioenregeling heeft moeten onderbrengen.
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Daar waar een jongere met een verzekerde pensioenregeling slechts 2 uur per week
voor het pensioen hoeft te werken, moet een andere jongere voor exact hetzelfde
pensioenresultaat bij een fondsregeling maarliefst de hele dag werken. Dit onderscheid valt niet meer uit te leggen.
VVD en D66 pleiten dan ook voor afschaffing van de doorsneepremie. D66 is hier wel
wat weifelend in, door tegelijkertijd op te merken dat solidariteit binnen het pensioenstelsel behouden moet blijven. CDA houdt juist vast aan de solidariteit tussen jong en
oud. PvdA gaat het onderwerp uit de weg en merkt slechts op dat collectiviteit binnen
het pensioenstelsel behouden moet blijven. GroenLinks noemt dat de verdeling tussen
generaties rechtvaardiger moet, maar maakt dit verder niet concreet. 50PLUS, PVV en
SP zwijgen over dit onderwerp. Zij voelen zich kennelijk meer op hun plek bij het
AOW-onderwerp.
Persoonlijker pensioen
Wanneer uitsluitend het onderwerp van het persoonlijker maken van het pensioen in
de verkiezingsprogramma’s zou zijn teruggekomen, maken de politieke partijen een
aardig eensgezinde indruk. Het moet volgens vrijwel alle politieke partijen duidelijker
voor de deelnemer worden waarop deelnemers bij pensionering recht hebben en er
moeten meer keuzemogelijkheden geïntroduceerd worden. Maatwerk is hier het
toverwoord, hoewel wanneer het op risicodeling aankomt de meeste politieke partijen
hechten aan het collectief delen van risico’s. Overigens biedt de wet al behoorlijk wat
keuzemogelijkheden, maar waarmee vrij weinig door de deelnemer gedaan wordt.
Dit onderwerp zal dus niet het verschil gaan maken in de verkiezingsstrijd. Een
gemiste kans, nu politieke partijen zich duidelijker hadden kunnen uitspreken over de
verschillende hervormingsvarianten waarin het eerdere SER-overleg geresulteerd
heeft.
Bestemming pensioen
Een ticket van de Efteling is toch echt bedoeld als toegang voor de Efteling. Fiscaal
genoten voordeel voor de opbouw van pensioenaanspraken is toch echt bedoeld om
de deelnemer te zijner tijd levenslang van zijn pensioen te laten genieten waarover op
dat moment alsnog belastingen worden geheven. Desalniettemin pleiten CDA, VVD en
D66 voor een (deels) andere bestemming van het pensioengeld, zoals voor zorg of de
aflossing van hypotheek. Volgens mij wordt hier eerder een probleem mee verschoven
dan dat het probleem wordt opgelost. Er wordt al bij menig Nederlander een pensioen
tekort gesignaleerd en dat tekort wordt dan alleen maar groter. Bovendien blijft het
(nadelige) fiscale aspect hiervan onderbelicht in de verkiezingsprogramma’s.
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Waar zijn de politieke partijen dan op hun plek?
50PLUS blijft graag zitten in de Droomvlucht. Krol maakt zich met zijn harde eisen op
AOW-terrein hard voor ouderen, maar dat zijn niet de werkende 50-plussers. Die
worden namelijk de dupe van het kortzichtige pensioenbeleid dat Krol wil voeren. Krol
heeft Pardoes dan ook hard nodig om het geloof van de mensen in sprookjes levend te
houden.
SP voelt zich goed thuis in het Carnavalsfestival. Roemer signaleert behoorlijk wat
vrolijkheid binnen het pensioenlandschap aangezien hij geen aanleiding ziet tot
verandering. Terwijl er wel degelijk forse knelpunten in het huidige pensioenstelsel zijn
waar te nemen.
Het is natuurlijk flauw om het aan de leeftijd van partijvoorzitter Klaver te wijten, maar
het valt wel op dat Groenlinks niet echt een duidelijke pensioenvisie in haar verkiezingsprogramma uitdraagt. Voor meer overview op pensioenterrein, kan een bezoek
aan Langnek dan ook worden aanbevolen.
PVV zal getuige het verkiezingsprogramma ook haar pensioenhorizon moeten verbreden. Wilders, die zich sinds de Troonrede sowieso al in de Efteling waant, zal zich
wellicht kunnen identificeren met de Vliegende Hollander. Ook een bezoek aan de
Fat(im)a Morgana zou hem echter wel degelijk nieuwe inzichten kunnen bieden.
Zowel D66, VVD als PvdA bekennen enigszins kleur door niet krampachtig vast te
houden aan het huidige pensioenstelsel. Maar echt duidelijk uitspreken over een
pensioenhervorming doen alle drie niet. Ik adviseer de heren dan ook een bezoekje
aan de Python. Het bloed kruipt immers waar het niet gaan kan.

Frédérique Hoppers
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Epiloog
rinses Keuzestress is een stuk wijzer geworden, maar is nog niet helemaal
overtuigd. Een echte leider staat voor meer dan alleen mooie praatjes (die
vullen immers geen gaatjes). Daarom nog één ultieme test: welke kikker
kust het best? Die kikker die de ware verbinding weet te leggen met de Prinses
van de Lage Landen, krijgt de toekomst van ons mooie kikkerlandje in handen!!
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Over Dirkzwager
Met kantoren in Nijmegen en Arnhem en ruim 260 medewerkers heeft Dirkzwager
advocaten & notarissen op bijna ieder terrein specialistische juridische kennis in
huis. Actuele kennis van wet- en regelgeving en jurisprudentie, natuurlijk, maar
ook mensenkennis en kennis van de markten waarin onze cliënten opereren. Die
kennis zetten we in voor onze cliënten. En die delen we. Dat maakt ons bijzonder.
En dat zorgt ervoor dat onze cliënten in het voordeel zijn.

© 2017, Dirkzwager advocaten & notarissen N.V.
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande
toestemming van de auteur worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Hoewel
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