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Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen. Vrijdag 7 juni 2019. 

De Werkgroep Pensioenen Acties (WPA) van de Sector Senioren van de FNV en de 

Landelijke Coördinatiegroep ‘Red het Pensioenstelsel’ (LCR) heeft de strijd voor een goed 

pensioen nu anderhalf jaar gevoerd. Op 4 juni werd een onderhandelingsresultaat bereikt dat 

is voorgelegd aan het Ledenparlement. Dat heeft zijn oordeel opgeschort tot na een 

ledenraadpleging die in week 24 wordt gehouden en waar het 'akkoord' neutraal zal worden 

voorgelegd. Vooruitlopend daarop heeft het kernteam van het WPA/LCR het 

onderhandelingsresultaat beoordeeld op basis van de FNV-eisen die leidraad waren in de 

acties van anderhalf jaar met als 'hoogtepunt' de recente stakingsacties op 28 en 29 mei.  

1. Bevries de AOW leeftijd op 66 jaar en schaf de RVU boete af. 

In het onderhandelingsresultaat wordt de aow-leeftijd bevroren op 66 jaar en 4 maanden tot 

en met 2021 . Daarna gaat die stapsgewijs omhoog naar 67 jaar in 2024. Vervolgens stijgt  

de aow-leeftijd met 8 maanden als de levensverwachting 1 jaar stijgt. 

Hiermee wordt de eis 'bevriezen op 66' niet binnengehaald waarvoor actie is gevoerd en 

gestaakt. In tegendeel wordt de pensioenleeftijd verder verhoogd! 

In het onderhandelingsresultaat wordt de RVU boete op eerder stoppen met werken deels 

afgeschaft voor zware beroepen. Daardoor krijgen werkgevers de gelegenheid om mensen 

met zwaar werk maximaal 3 jaar voor de aow-leeftijd te laten stoppen. Die mensen krijgen 

dan een vergoeding van €19.000,= per jaar en moeten een inkomensachteruitgang zelf 

opvangen door b.v. het naar voren halen van het pensioen. Een slechte regeling dus: het 

gebeurt op basis van vrijwilligheid, het is een tijdelijke regeling (5jaar) en het kost de mensen 

geld die zich dat niet kunnen permitteren. 

2. Indexatie voor elke generatie. 

In het akkoord wordt niets concreets gezegd over indexatie. Alleen wordt gesuggereerd dat 

met de introductie van een nieuw contract de kans op indexering groter wordt.  

Dit is evenzeer beslist onvoldoende. Juist die indexatie kan door het kabinet gefaciliteerd 

worden door herziening van het FTK. Het nFTK is immers in 2015 ook binnen enkele weken 

vastgesteld! Aanpassing van de berekening van de dekkingsgraad van fondsen aan die van 

premies maakt indexering mogelijk. In die berekening wordt immers op een prudente wijze 

rekening gehouden met te verwachte rendementen van de fondsen. Het brengt bovendien 

de bemoeienis van DNB met uitkering van pensioenen terug tot haar rol als toezichthouder 

op de fondsen! Helaas lezen we in het onderhandelingsresultaat dat pensioenaanspraken in 

alle pensioencontracten gewaardeerd blijven op basis van de risicovrije marktrente. Hiermee 

is de indexatie voor de komende jaren volledig uit beeld. 

3. Een goed pensioen voor iedereen 

Flexibele arbeid en zelfstandigen zonder personeel kunnen zich vrijwillig aansluitend bij een 

pensioenfonds, is het onderhandelingsresultaat. Zij moeten zich echter wel verplicht 

verzekeren tegen mogelijke arbeidsongeschiktheid.  

Vele mensen in de flexibele arbeid en zelfstandigen weten dat, gezien hun inkomen, deze 

vrijwilligheid een farce is. Hun inkomen is onvoldoende om zo’n vrijwillige verzekering tegen 

de oude dag af te sluiten. Dit gaat dus niet werken, het onderhandelingsresultaat is hierop 

dus onvoldoende.  
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4. We accepteren geen verslechteringen 

Deze 'algemene voorwaarde' voor een pensioenakkoord is afgeleid uit het Offensief dat FNV 

afkondigde bij het aantreden van het kabinet Rutte 3. Dit offensief zou de 'race naar 

beneden' moeten stoppen en ombuigen naar verbeteringen van arbeids- en 

levensvoorwaarden.  

Het voorliggende onderhandelingsresultaat stopt de race naar beneden helemaal niet, laat 

staan dat er verbeteringen worden gerealiseerd. Dit resultaat bestaat immers uit verdere 

stappen in de race naar beneden:  

– verhoging pensioenleeftijd, 

– afschaffing doorsneepremie en de kosten van compensatie ervan voor rekening van de 

pensioendeelnemers, 

– deels afschaffing RVU boetes voor zware beroepen, 

– er komt geen aanpassing nieuwe FTK om indexering mogelijk te maken.  

5. Solidariteit en Collectiviteit 

Het Nederlandse pensioenstelsel wordt wereldwijd door vele autoriteiten gekenmerkt als de 

beste oudedagsvoorziening ter wereld. Grondslag van dit stelsel is  Solidariteit en 

Collectiviteit. Met kwalificaties dat dit stelsel niet meer beantwoordt aan vragen van deze tijd 

en daarom aan vernieuwing toe is wordt het door het kabinet op de vuilnisbelt van de 

geschiedenis geworpen. In het onderhandelingsresultaat wordt collectiviteit en solidariteit 

van het stelsel opnieuw een slag toegebracht met afschaffing van de zogenaamde 

doorsneesystematiek en de introductie van meer individuele regelingen.  

De afschaffing van de doorsneesystematiek komt voor rekening van de deelnemers.          

Dat is niet acceptabel, het akkoord moet daarom worden afgewezen. 

Het debat en de discussie in Nederland is nog niet klaar. De onderhandelaars van FNV 

menen dat dit resultaat het beste was wat met dit kabinet bereikt kon worden. De 

onderhandelaars blijken daarmee geen vertrouwen te hebben in opbouw van verdere 

vakbondsmacht. De stakingen op 28 en 29 mei hebben daarvan een voorproefje laten zien. 

Ontplooiing van vakbondsmacht kan politieke verhoudingen, ook in Nederland, wijzigen! De 

actiebereidheid voor een goed pensioen was op 28 en 29 mei en is nog steeds groot! Het 

draagvlak onder de bevolking was meer dan 80%. In het belang van de leden zou de 

vakbondsleiding dat moeten benutten en verder ontwikkelen, in plaats van de handdoek in 

de ring te gooien met ernstige verzwakking van de vakbeweging tot gevolg!  

Samenvattend adviseren we de leden van de gezamenlijke bonden om het 

onderhandelingsresultaat af te wijzen. Daarbij realiseren wij ons terdege wat de gevolgen 

zijn van een nee-stem.                                                                                                                     

We gaan daarom stappen zetten om de actiebereidheid om te zetten in vakbondsmacht voor 

behoud en verbetering van het beste pensioenstelsel ter wereld!                
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