
Inbreng van Gijs van Dijk tijdens de vergadering van 6 februari 2019 van de vaste 
Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid over 
pensioenaangelegenheden. 

De heer Gijs van Dijk (PvdA): 
Dank u wel, voorzitter. "Te veel geld om dood te gaan, te weinig om van te leven." Dit is 
een uitspraak van een van de overlevers uit Deventer, vier mannen die hun hele leven al 
in de vleesverwerkingsindustrie werken, vaak al vanaf een heel jonge leeftijd. Neem 
Carel. Hij begon te werken toen hij 15 jaar was. Inmiddels is hij 59. Hij zegt: "Ik doe dit 
werk met plezier, maar ik heb nog steeds moeite om samen met mijn vrouw van dit 
kleine inkomen rond te komen, met alle stijgende kosten, energiekosten en alle andere 
kosten. Dat is voor mij echt een heel groot probleem. En ik heb nog een veel groter 
probleem, want ik zie dat ik dit werk steeds moeilijker kan doen. Het is zwaar werk. Ik 
doe het graag, maar ik werk inmiddels al ruim 40 jaar en het is voor mij wel een beetje 
klaar. Wanneer komt voor mij die duidelijkheid dat ik kan stoppen, dat ik iets eerder kan 
stoppen met werken? Want ik draag al zo lang bij." 
 
Voorzitter. Ik vind die oproep terecht. En Carel is niet de enige in dit land. Er zijn velen 
die op dit moment naar de politiek kijken en zich afvragen wanneer zij eruit mogen. "Wat 
is voor mij de AOW-gerechtigde leeftijd?" "Ik heb een zwaar beroep." "Ik werk bij de 
politie en ik wil graag duidelijkheid hebben over wanneer ik eruit kan. Kan die regeling er 
komen voor eerder stoppen met werken?" Dat zijn de vragen die leven in dit land. Zoals 
mijn collega van de PVV al zei: daarbij krijgen we nog de kortingen. Daar maken veel 
mensen zich zorgen over. Dat is er aan de hand. Die vragen zijn groot. 
 
Na tien jaar praten over pensioenen, ook in de politiek, is het nu tijd voor oplossingen en 
niet voor politieke spelletjes. Maar die zie ik wel. Het voelt een beetje als de film 
Groundhog Day. Je staat op en denkt: komt die oplossing, komt dat akkoord eindelijk in 
zicht? Nee, de minister stuurt een brief naar de Kamer en zet eigenlijk een paar stappen 
terug. Want hij komt weer met een aantal D66-dogma's, zoals de persoonlijke 
pensioenpotjes. Ik dacht dat die inmiddels allang van tafel waren. Ik dacht dat er werd 
gesproken over een beter collectief pensioencontract, waarbij indexatie weer dichterbij 
zou komen en kortingen voor de komende jaren zouden worden stilgezet. Geen 
kortingen en duidelijkheid voor de mensen. Ik dacht dat er een bod zou komen van de 
minister voor meer geld voor het vertragen van het verhogen van de AOW-leeftijd. Ik 
dacht dat er duidelijkheid zou komen over eerder stoppen met werken. Maar nee, dat 
alles niet. 
 
Wel twee dingen. Twee D66-dogma's. De persoonlijke pensioenpotjes en de 
doorsneesystematiek. Dat is een beetje of je huis wankel staat. Het fundament is niet 
goed. Je dak moet vernieuwd worden. Maar deze minister begint aan een uitbouw. Zo 
voelt deze brief. Erkent de minister dat het nu tijd is voor echte oplossingen? Erkent hij 
dat er een beter bod moet komen van dit kabinet? Ik heb al eerder gezegd, de Partij van 
de Arbeid heeft al eerder gezegd, dat dit heel groot is, dat de belangen heel groot zijn 
voor heel veel mensen. Daarom willen wij niet wachten op nieuwe politieke 
verhoudingen. Wij zijn bereid ook over onze schaduw heen te stappen, omdat de 
mensen niet nog een jaar in onduidelijkheid en onzekerheid willen zitten. Mensen willen 
de zekerheid van die onbezorgde oude dag. Die duidelijkheid moet van de minister en 
dit kabinet komen. Dat betekent dus: geld erbij, politieke wil erbij en ophouden met dit 
soort flauwe politieke spelletjes. Dan ga je echt voorbij aan de zorgen van mensen. En 
die zijn groot. 



 
Ik heb dus drie vragen aan de minister. Is de minister bereid — dit is eigenlijk de 
hoofdvraag — om vandaag een brief te sturen naar de sociale partners met de 
mededeling: beste mensen, ik kom met een beter bod; ik stap ook over mijn schaduw 
heen en wij gaan morgen aan tafel? Dat is de hoofdvraag.  
Om de minister alvast te helpen en om deze brief weg te leggen, vraag ik hem drie 
varianten alvast uit te werken: 

De eerste variant. Is de minister bereid om de financiële gevolgen en de noodzakelijke 
wettelijke aanpassingen van de AOW-koppeling — een jaar langer leven is een halfjaar 
langer werken — uit te werken? 
 
Twee. Kan de minister varianten uitwerken om eerder stoppen met werken mogelijk te 
maken? Wat betekent dit voor de fiscale boete? Dan wil ik echt concrete uitwerkingen 
zien. 
 
Drie. Is de minister bereid te werken aan een variant voor bescherming bij ziekte en voor 
pensioenopbouw voor zelfstandigen? Als de minister daartoe bereid is, laat hij vandaag 
in de Kamer zien dat hij over zijn schaduw heen stapt, dat hij klaar is met de politieke 
spelletjes en gaat werken aan de varianten die uiteindelijk zullen leiden tot een 
pensioenakkoord waar de vakbeweging en de werkgevers wel mee kunnen instemmen. 
 
Dank u wel. 
 


