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Werkgroep Pensioenen Geen	Pensioen Akkoord, 

Waarom en wat nu?

 
Als aanvulling op het vorige artikel “Het Pensioen Akkoord”, deze keer de melding dat op 
20 november de onderhandelingspartijen al vrij snel uit elkaar zijn gegaan zonder akkoord.	

Geen	pensioen	akkoord	,	waarom	en	wat	nu	?		

De afgelopen weken is er intensief onderhandeld tussen de vakbonden, de werkgevers en de 
regering in de personen van de ministers Koolmees en Rutte. Maandag avond hebben de 
vakbonden besloten de onderhandelingen af te breken.  

Wat	waren	de	breekpunten		
Het gaat on de inhoud, maar ook om vertrouwen. Er is eerder een pensioenakkoord gesloten, toen 
gingen de bonden akkoord met een hogere AOW leeftijd onder voorwaarde dat er een regeling zou 
komen voor de zware beroepen. De verhoging van de AOW-leeftijd is er wel gekomen, en zelfs 
nog een keer versneld, maar de regeling voor zware beroepen is er niet gekomen. Dat willen de 
bonden niet nog een keer meemaken en daarom willen ze harde toezeggingen van het kabinet. 

De belangrijkste breekpunten waren: 

• De stijging van de AOW leeftijd. 
De vakbonden willen de AOW-leeftijd voorlopig op 66 jaar vast houden. Die mag later wel 
verder stijgen maar niet gelijk op met de gemiddelde levensduur. Dit omdat de gezonde 
levensduur minder snel stijgt dan de totale levensduur en omdat zij de verhouding tussen 
het aantal arbeidsjaren en het aantal pensioen jaren gelijk willen houden. Dan kom je uit op 
4 maanden later met pensioen als de gemiddelde levensduur 1 jaar stijgt.  
Het kabinet bood aan de AOW-leeftijd pas in 2024 op 67 jaar te brengen en in de 
tussentijd een commissie een advies uit te laten brengen dat bij de volgende 
kabinetsformatie aan de orde kan komen. 

• Doorsnee premie 
De vakbonden   waren bereid om over te gaan naar een systeem waarbij jongeren bij de 
zelfde premie meer pensioen opbouwen dan ouderen omdat hun premie ook langer belegd 
kan worden. Dat zou wel tot gevolg hebben dat de pensioenopbouw van 45+ers verlaagd 
wordt terwijl zij geen voordeel meer hebben van de hogere opbouw van jongeren. De 
vakbonden willen dat de 45+ers bij de overgang gecompenseerd worden.  
Het kabinet wilde hier geen toezeggingen over doen en suggereerde dat dit 
overgangsprobleem in de toekomst uit de reserves van de pensioenfondsen betaald kan 
worden. Dat zou betekenen dat deze overgangskosten worden betaald door de pensioenen 
nog langer niet te indexeren.  

• Rekenrente 
De vakbonden zijn bereid te accepteren dat de pensioentoezegging minder hard wordt. 
Dat zou betekenen dat er in goede tijden sneller geïndexeerd wordt en in slechte tijden 
sneller gekort. Maar dan moet er ook een rekenrente komen die dichter bij de werkelijk 
behaalde rendementen ligt, in plaats van de 1.5% die de DNB nu voorschrijft.  
Het kabinet was wel bereid om naar de hoogte van de verplichte buffers te kijken, maar wil 
de rekenrente niet aanpassen.  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• Pensioen voor ZZP en flex. 

De vakbonden willen dat ook ZZP-ers en flex-werkers pensioen opbouwen. Dat is niet 
alleen prettig voor hen maar het voorkomt ook dat zij met lagere tarieven de mensen die in 
loondienst zijn, weg concurreren.  
Het kabinet wil wel kijken naar extra fiscale pensioenfaciliteiten voor deze groep en 
mogelijk verplichte pensioendeelname voor flex-werkers met een laag inkomen, maar geen 
algemene pensioenplicht. 

• Vroegpensioen-  of RVU-boete  
Werkgevers die aan ouderen een vroegpensioen regeling aanbieden moeten hiervoor een 
fiscale boete van 52% betalen. Dit maakt het bijna onmogelijk dat een bedrijf zelf een 
regeling voor zware beroepen invoert.  
De vakbonden  willen dat de RVU boete verdwijnt zodat men per bedrijf of bedrijfstak zelf, 
op eigen kosten, een regeling voor zware beroepen kan ontwikkelen. 
Het kabinet was bereid de  RVU boete één jaar voor de AOW datum te schrappen en hem 
2 jaar voor de AOW-datum te halveren.  

Waarover	was	men	het	wel	eens	?	
Werkgevers en werknemers waren het er over eens om het pensioen minder zeker te maken. De 
harde nominale pensioentoezegging zou dan vervangen worden door de ambitie om het pensioen 
met de prijzen mee te laten stijgen. Het idee is dat dan jaarlijks één tiende deel van de reserves 
beschikbaar is voor indexatie. Bij een dekkingsgraad van 110% zou er dan 1% indexatie gegeven 
kunnen worden, terwijl er nu pas boven de 110% gedeeltelijk geïndexeerd mag worden. 
Omgekeerd zou er bij een dekkingsgraad van 90% ook meteen 1% gekort moeten worden.  
Effectief zijn de pensioenrechten nu ook al zacht omdat vrijwel geen enkele werkgever nog in staat 
of bereid is om bij te storten als het pensioenfonds een tekort heeft.   

Bij een harde nominale toezegging hoort een risicoloze rekenrente voor toekomstige 
verplichtingen. Bij een zachte toezegging zou dan een hogere rekenrente passen. Voor de 
pensioenpremie wordt nu gerekend met het verwacht rendement – inflatie als rekenrente. Dat zou 
dan ook voor de dekkingsgraad moeten. Werkgevers en vakbonden zijn het hier over eens , maar 
het kabinet en de DNB niet.  
Voor de werkgevers zit het voordeel van een andere rekenrente er vooral in dat daarmee de 
pensioenpremies waarschijnlijk minder afhankelijk worden van de rentestand. Daarmee voorkom je 
dat in tijden van economische crisis met dalende rentes, de pensioenpremies ineens omhoog 
gaan.  

Verder is men bereid om af te stappen van doorsnee premie en doorsnee opbouw onder 
voorwaarde dat er een compensatieregeling komt voor de 45+ generaties.  

Wat	nu	?		
Voorlopig veranderd er niets. Als in de polder het overleg vast loopt, gaat iedereen een weekje op 
vakantie en daarna worden de agenda’s getrokken voor een nieuwe afspraak.  

Wel zijn er de volgende ontwikkelingen: 

• In maart 2019 zijn er provinciale staten verkiezingen, en de provincies kiezen kort daarna 
een nieuwe Eerste Kamer. Als dit kabinet daar dan geen meerderheid meer heeft, kan een 
wijziging van de pensioenwet alleen als daar ook één of meer oppositie partijen mee 
instemmen. De pensioenpot is meer dan anderhalf keer het nationaal inkomen. Het is niet 
goed over zo een belang te willen beslissen met een meerderheid van één stem.  

• Pensioenfondsen moeten volgens de huidige regels de pensioenen onvoorwaardelijk 
korten als ze 5 jaar achtereen een dekkingsgraad onder de 104.2% hebben. Voor de grote 
fondsen van PME en PMT verloopt deze termijn in 2019. Voor het ABP in 2020. Dat zou 
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betekenen dat er kort voor de volgende Tweede Kamer verkiezingen weer een 
pensioenkorting dreigt. Dat zou de kamerleden kunnen motiveren om voor die tijd een 
oplossing te zoeken. Het Thales fonds heeft nu een dekkingsgraad van boven de 110% . 
Dus voor ons is dit voorlopig niet aan de orde.  

• De gezamenlijke ouderenbonden willen ook graag meepraten over een nieuw 
pensioensysteem. Als de nieuwe regels ook voor de lopende pensioenen gaan gelden zijn 
zij immers ook een belanghebbende partij. Er is nu weer ruimte om ook hen er bij te 
betrekken.  

De discussie over het pensioen gaat dus ongetwijfeld door, maar het zal allemaal nog wat langer 
duren. 

Emiel Stolp  
Werkgroep Pensioenen 
21 november 2018 
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