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Pensioenakkoord voorjaar 2010 

 
 
Sociale partners in de Stichting van de Arbeid (hierna te noemen: sociale partners) maken in 
dit pensioenakkoord afspraken over noodzakelijke aanpassingen van de arbeidspensioenen in 
de tweede pijler waarvoor zij een bijzondere verantwoordelijkheid dragen. In samenhang 
daarmee doen zij in dit akkoord ook voorstellen voor de toekomstbestendigheid van de AOW 
in de eerste pijler. Om de houdbaarheid van het integrale Nederlandse pensioenstelsel te 
waarborgen zijn naar het oordeel van sociale partners belangrijke aanpassingen nodig. De 
twee pijlers in het Nederlandse pensioengebouw zijn op elkaar afgestemd en moeten ook in de 
toekomst goed op elkaar blijven aansluiten. De voorstellen om in de nabije toekomst in zowel 
de AOW als de arbeidspensioenen rekening te houden met het feit dat Nederlanders gemid-
deld langer leven, met ruimte voor een flexibele uittreedleeftijd in beide pijlers, dus ook bij de 
AOW, waarborgen dit.  
 
De rapporten van de commissies Frijns en Goudswaard analyseren de toekomstige ontwik-
kelingen van de arbeidspensioenen in de tweede pijler. De sociale partners onderschrijven 
evenals het kabinet1 de hoofdlijnen van deze analyses. De fundamentele kenmerken van ons 
stelsel – collectiviteit, solidariteit en de verplichtstelling – moeten behouden blijven. Wel 
moet een nieuwe balans worden gevonden tussen ambitie, zekerheid, solidariteit en kosten. In 
de kern gaat het om twee hoofdproblemen.  
In de eerste plaats leidt bij ongewijzigd beleid de stijgende levensverwachting tot een stil-
zwijgende verlenging van het aantal pensioenjaren bij opeenvolgende generaties. De kosten-
verhoging die hiervan het gevolg is, is in toenemende mate onhoudbaar.  
In de tweede plaats is het huidige stelsel van aanvullende pensioenen onvoldoende schokbe-
stendig. Voor schokken op financiële markten (rente, inflatie, rendementen) zijn in de huidige 
pensioencontracten met onvoorwaardelijke nominale rechten alleen het niet indexeren van 
pensioenen en opgebouwde rechten en in het uiterste geval (ultimum remedium) een nominale 
verlaging van rechten (‘afstempelen’) remedies. Het premie-instrument (een tijdelijke pre-
mieverhoging) is hiervoor reeds ineffectief en zal dat vanwege de vergrijzing in toenemende 
mate worden. De pensioenverwachtingen van de huidige deelnemers moeten blijven sporen 
met de demografische ontwikkelingen en met de realiteit op de financiële markten.  
 
Met dit pensioenakkoord beogen sociale partners het pensioenstelsel aan te passen aan de ei-
sen van de tijd. Daarvoor zijn belangrijke veranderingen nodig. Die veranderingen zijn ener-
zijds technisch inhoudelijk van karakter. Maar anderzijds raken ze ook aan gedrag van stake-
holders, verwachtingen van deelnemers, solidariteit tussen betrokkenen, kwaliteit van infor-
matie en inzichtelijkheid. De kernpunten van de voorgestelde aanpassingen zijn: 

                                                 
1  Zie de kabinetsreactie d.d. 7 april 2010   
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 Verdergaande automatische kostenstijging (voor zowel werknemers als werkgevers) 
van de arbeidspensioenen in de tweede pijler moet worden voorkomen. Doelstelling 
is de pensioencontracten, uitgaande van een stabiele kostendekkende premie, aan te 
passen aan de stijgende levensverwachting en schokbestendig te maken voor ont-
wikkelingen op de financiële markten. Met dit pensioenakkoord leggen sociale part-
ners de uitgangspunten vast voor een nieuw, meer transparant pensioencontract dat 
rekening houdt met de ontwikkelingen van de levensverwachting en financiële 
markten. Dit vereist ook een daarop afgestemd financieel toetsingskader (FTK). 

 De pensioenambitie en -verwachtingen van deelnemers moeten meer in lijn komen 
met de realistisch ingeschatte financiële mogelijkheden zodat verrassingen bij deze 
deelnemers zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. 

 In de pensioenregeling blijft de solidariteit behouden en wordt evenwichtiger. De 
solidariteit wordt meer geëxpliciteerd en er komt meer ruimte voor individuele keu-
zemogelijkheden. Het nieuwe pensioencontract moet transparant zijn, zo compleet 
mogelijk, maar toch ook weer eenvoudig te begrijpen en uitvoerbaar zijn tegen zo 
laag mogelijke kosten. 

 De aanpassingen van de AOW in de eerste pijler en de arbeidspensioenen in de 
tweede pijler dienen op elkaar te zijn afgestemd door in beide pijlers rekening te 
houden met de stijgende levensverwachting. De AOW moet tevens een robuuster 
fundament voor het integrale stelsel worden. 

 Sociale partners benadrukken dat parallel aan de wijzigingen in het pensioenstelsel 
nieuwe impulsen nodig zijn voor de duurzame inzetbaarheid en verbetering van de 
arbeidsmobiliteit van oudere werknemers.   

 Sociale partners vertrouwen erop dat de overheid dit akkoord mede mogelijk maakt. 
Zij treden opnieuw in overleg wanneer dit niet het geval blijkt te zijn.  

 
 
Sociale partners zijn het volgende overeengekomen over AOW, de tweede pijler pensi-
oenen en de arbeidsmarktpositie van ouderen:  
 
1. Ten aanzien van de AOW  
 
In dit Pensioenakkoord voorjaar 2010 doen sociale partners voorstellen om in de nabije toe-
komst de AOW-leeftijd aan te passen aan de stijging van de gemiddelde levensverwachting 
vanaf 65 jaar. In samenhang hiermee stellen de sociale partners ook een verandering in de 
aanpassingsmethodiek van de AOW voor door deze te koppelen aan de verdiende lonen; dit 
teneinde de eerste pijler in ons land meer robuust te maken. Hiermee komt een einde aan een 
langjarige ontwikkeling waarbij de pensioenregelingen in de tweede pijler een steeds iets ach-
terblijvende AOW-ontwikkeling in reële termen hebben geabsorbeerd. Ook voor de lagere 
inkomens, vroege starters en zzp’ers2 is het van belang dat de eerste pijler van het Nederland-
se pensioenstelsel zijn relatieve positie behoudt.  
 
Sociale partners stellen ten aanzien van de AOW-aanpassing aan de stijgende levensver-
wachting de navolgende systematiek voor:  
• Het gemiddelde aantal pensioenjaren van de generatie die in de periode 2000 tot en met 

2009 met AOW ging (de macro gemiddelde resterende levensverwachting vanaf 65 jaar) 
wordt als referentieperiode genomen voor de koppeling van de AOW-leeftijd aan de stij-
ging van de levensverwachting. 

                                                 
2  In dit verband zij ook gewezen op het komende SER-advies over de positie van de zelfstandige ondernemers 
zonder personeel. 
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• De AOW-leeftijd wordt periodiek, op vooraf vastgelegde peildata, aangepast aan de ver-
andering in de macro gemiddelde resterende levensverwachting op 65 jaar ten opzichte 
van de referentieperiode 2000-2009. 

• Een wijziging van de AOW-leeftijd wordt 10 jaar van tevoren aangekondigd en vindt ver-
volgens om de 5 jaar plaats. Dit impliceert een eerste leeftijdsverhoging per 2020 die nu 
wordt vastgelegd op 66 jaar (uitgaande van een maximale aanpassing per ver-
anderingsmoment van 1 jaar) en een volgende stap in 2025, die in 2015 wordt vastgesteld 
en definitief wordt vastgelegd. Op grond van de huidige inzichten zal de AOW-leeftijd in 
2025 uitkomen op 67 jaar3.  

• Flexibilisering voorwaarts en achterwaarts tegen 6½ % actuariële korting resp. verhoging 
per jaar4. Niet verder terug dan leeftijd 65. Bij eerdere opname mag de AOW nog niet 
worden opgenomen wanneer AOW plus aanvullend pensioen toch nog recht geeft op bij-
stand gedurende de gehele pensioenperiode.  

• De AOW-uitkering zal met ingang van 2011 worden gekoppeld aan de ontwikkeling van 
de verdiende lonen5. De budgettaire gevolgen hiervan kunnen worden opgevangen door 
een geleidelijke beperking van de fiscale ouderenkortingen en de AOW-tegemoetkoming6. 
In samenhang hiermee wordt, mede ter ontlasting van de tweede pijler, de franchise in de 
aanvullende pensioenenregelingen eveneens gekoppeld aan de ontwikkeling van de ver-
diende lonen. Dit moet in het Witteveen-kader worden opgenomen (zie par. 2.4).  

• De ontslagleeftijd blijft gekoppeld aan de AOW-leeftijd. In het kader van het te ontwikke-
len plan ter verbetering van de arbeidsmarktpositie van oudere werknemers (zie par. 3) is 
een nieuwe afweging op dit punt mogelijk in relatie tot een bredere afweging van maatre-
gelen die de arbeidsflexibiliteit van ouderen vergroten7. 

 
 
2. Ten aanzien van de arbeidspensioenen in de tweede pijler  
 
2.1 Premiestabilisatie voor de aanvullende pensioenregelingen 
 
De stijging van pensioenpremies naar kostendekkend niveau heeft de premies sinds 2000 al 
met circa 50% verhoogd. De commissie-Goudswaard rekent (op basis van een CPB-raming) 
voor dat een vergelijkbare verdergaande stijging van premies bij ongewijzigd pensioenbeleid 
zou kunnen optreden. Partijen zijn het erover eens dat dit moet worden vermeden, respectie-
velijk geen realiteit kan, mag en zal worden.  
 
Sociale partners hebben daarom de volgende met elkaar samenhangende afspraken gemaakt: 

                                                 
3  De stijging van de resterende levensverwachting in 2020 ten opzichte van het gemiddelde in de periode 2000-
2009 komt uit op ongeveer 1¾ jaar. Om schokeffecten te voorkomen wordt de maximale toename per verande-
ringsmoment op 1 jaar gesteld. In 2020 wordt de leeftijd dan 66 jaar. De ¾ jaar hogere stijging van de levens-
verwachting schuift door naar het veranderingsmoment in 2025. 
4  De actuariële neutraliteit wordt gebaseerd op een berekening. In verband met het omslagstelsel levert de actua-
riële neutraliteit bij een latere of een eerdere ingangsleeftijd van de AOW een lager verrekeningspercentage op 
dan bij de kapitaalgedekte arbeidspensioenen in de tweede pijler. Wel moet bij de AOW rekening worden ge-
houden met het rente-effect.   
5  Het verdiende loon omvat het contractloon en het incidentele loon van de werknemer (d.w.z. veranderingen in 
het brutoloon als gevolg van onder meer ‘extra’ beloningscomponenten of periodieken). 
6  Hierbij is bijzondere aandacht gewenst voor de koopkrachteffecten. Op langere termijn kan tevens dekking 
worden gevonden in de meeropbrengsten van de koppeling van de AOW-leeftijd aan de levensverwachting.  
7  Ook de effecten op belendende wetgeving moeten worden bezien. Zo is voor zeevarenden de relatie tot een 
specifiek op hen van toepassing zijnde ILO-verdrag een aandachtspunt. 
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• Bij de in de afgelopen jaren bereikte premieruimte moeten de pensioenambities voortaan 
passend zijn en moeten exogene ontwikkelingen ter zake van levensverwachting en finan-
ciële markten worden opgevangen. In de volgende paragrafen wordt aangegeven hoe de-
centrale partijen hier uitwerking aan kunnen geven. Hierbij zij opgemerkt dat dit onverlet 
laat de mogelijkheid voor cao-partijen om binnen het decentrale integrale arbeidsvoor-
waardenpakket herschikkingen aan te brengen in de verhouding tussen de pensioen- en 
andere arbeidsvoorwaarden.  

• Sociale partners dringen er in algemene zin bij de overheid op aan zich te onthouden van 
kostenverhogende maatregelen. Zo zal de aanpassing van het FTK uitzicht moeten bieden 
op de totstandkoming van nieuwe contracten zonder daarbij kostenverhogend uit te wer-
ken (zie par. 2.3). De consequenties van overheidsmaatregelen die de pensioenkosten niet-
temin verhogen of dreigen te verhogen, vormen onderwerp van apart overleg tussen socia-
le partners. 

• Tijdelijke inhaalpremies en tijdelijke premies prepensioen zijn niet in de hiervoor aange-
geven centrale afspraak over premiestabilisatie begrepen. De aanwending hiervan vormt 
onderwerp van het decentrale arbeidsvoorwaardenoverleg. Bestaande sectorale regelingen 
respectievelijk afspraken over besteding van deze ruimte worden gerespecteerd.  

 
2.2 Verwerking van de stijging van de levensverwachting  
 
Sociale partners willen ook bij de arbeidspensioenen in de tweede pijler voorkomen dat als 
gevolg van de toenemende levensverwachting de pensioenambitie sluipenderwijs en stilzwij-
gend wordt verhoogd. Verandering van het huidige pensioencontract naar een contract dat 
opeenvolgende generaties dezelfde rechten aan pensioenjaren geeft bij hetzelfde aantal op-
bouwjaren is nodig. 
Sociale partners achten het noodzakelijk dat met ingang van 2011 de pensioencontracten wor-
den aangepast om de gevolgen van de stijgende levensverwachting te incorporeren. Dit dient 
premieneutraal plaats te vinden op grond van de fondsspecifieke situatie. De pensioenreken-
leeftijd en AOW-leeftijd moeten op elkaar zijn afgestemd. 
 

 Decentrale partijen kunnen een keuze maken uit ten minste twee methodieken voor het 
incorporeren van de stijgende levensverwachting met ingang van 2011. De Stichting van 
de Arbeid zal een technische werkgroep instellen met deskundigen van de pensioen-
koepels en het Verbond van Verzekeraars om de methodieken te toetsen op uitvoerbaar-
heid en consistentie en daarover vóór 1 september 2010 rapporteren. Op hoofdlijnen gaat 
het om de volgende twee methodieken die actuarieel tot dezelfde resultaten leiden: 

 
o Methodiek op basis van de voorwaardelijke rekenleeftijd.8 

De pensioenrekenleeftijd wordt voor de pensioenopbouw met ingang van 1 januari 
2011 aangepast aan de aangekondigde verhoging van de AOW-leeftijd. De pensioen-
rekenleeftijd in 2011 wordt daarmee gelijk aan de AOW-leeftijd zoals die in 2020 zal 
gelden (66 jaar). In 2015 wordt de pensioenrekenleeftijd gesteld op de voor 2025 te 
verwachten AOW-leeftijd van 67 jaar.  
Naar de verdere toekomst toe bepleiten sociale partners een zelfde aanpak als bij de 
AOW, dat wil zeggen dat eenmaal per vijf jaar op basis van geautoriseerde gegevens 
over de ontwikkeling van de levensverwachting een generieke aanpassing van de pen-
sioenrekenleeftijd plaatsvindt. Gedurende de tussenliggende periode vindt geen verde-

                                                 
8  Deze methodiek is ontleend aan het rapport van de commissie-Goudswaard (blz. 59) maar in dit akkoord ge-
concretiseerd voor de koppeling van pensioenrekenleeftijd aan de AOW-leeftijd. 
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re aanpassing van de pensioenrekenleeftijd meer plaats. Deze tussentijdse stabiliteit op 
het onderdeel van de actuariële doorwerking van het langer leven geldt uiteraard ook 
voor de reeds opgebouwde en ingegane pensioenverplichtingen. Dit dient in de regel-
geving (FTK) te worden vastgelegd. Wijzigingen in de pensioenrekenleeftijd in de 
verdere toekomst betreffen niet alleen de nieuwe pensioenopbouw maar ook de vanaf 
2011 – de ingang van het incorporeren van de stijgende levensverwachting in het pen-
sioencontract – opgebouwde rechten. Dat betekent dat de vanaf 2011 op te bouwen 
pensioenrechten voorwaardelijk zijn ten aanzien van de stijgende levensverwachting.  

 
o Methodiek van een vaste forfaitaire uitkeringsperiode voor alle deelnemers aan een 

pensioenregeling.  
Ook in deze methode is het doel een stijging van de levensverwachting niet te laten 
leiden tot een automatische groei van de kostendekkende premie. Dit wordt bereikt 
door voor alle generaties voor hun pensioenopbouw met ingang van 2011 te kiezen 
voor een vaste forfaitaire uitkeringsperiode vanaf de rekenleeftijd9. Die vaste uitke-
ringsperiode wordt niet aangepast aan de stijging van de levensverwachting van op-
eenvolgende generaties. Door de toegekende pensioenaanspraak los te koppelen van 
de levensverwachting wordt bereikt dat alle generaties in kostentermen voortaan in de 
opbouw van rechten gelijk worden behandeld. De rekenleeftijd kan in deze methode 
op identieke wijze worden bepaald en gekoppeld aan de toekomstig te verwachten 
AOW-leeftijd als hiervoor beschreven in de eerste methode. De bijbehorende vaste 
forfaitaire uitkeringsperiode wordt bepaald uitgaande van de structurele premieruimte 
zoals deze in afgelopen jaren beschikbaar was.  

 
 Het incorporeren van de stijgende levensverwachting vindt premieneutraal plaats op grond 

van de fondsspecifieke situatie, dat wil zeggen sectoraal dan wel ondernemingsgewijs. De 
relatie tussen langer doorwerken en langer leven is qua financiering niet een relatie van 
één op één. Een globale inschatting is dat één jaar langer leven kan worden opgevangen 
door 6 à 8 maanden langer doorwerken. Bovendien kan het zijn dat de toename van de 
resterende levensverwachting in een sector of onderneming blijkt af te wijken van de 
prognoses voor de landelijke gemiddelde stijging van de levensverwachting. Dit kan bete-
kenen dat de ophoging van de leeftijd conform de verhoging van de AOW-leeftijd - uit-
gaande van de te bereiken premieneutrale verrekening van de stijging van de levensver-
wachting - precies voldoende is, een tekort oplevert waardoor bijvoorbeeld ook nog een 
verlaging van het opbouwpercentage nodig is of dat premieruimte overblijft. Sociale part-
ners spreken af dat in deze laatste omstandigheid vrijvallende premieruimte, binnen de 
context van premiestabilisatie, in het fonds blijft en kan worden aangewend voor de ver-
betering van de indexatiekwaliteit, vergroting van de schokbestendigheid als ook voor 
(extra) pensioenopbouw die kan leiden tot een vroegere feitelijke uittreedleeftijd dan de 
nieuwe pensioenrekenleeftijd. 

 
 Individuele flexibiliteit rondom de pensioenrekenleeftijd. Sociale partners zijn voorstan-

der van flexibilisering, zodat de individuele feitelijke uittredingsleeftijd kan afwijken van 
de pensioenrekenleeftijd. Door langer door te werken dan de pensioenrekenleeftijd wor-
den extra rechten opgebouwd. Voorts worden rechten door ze op een later moment te laten 
ingaan, opgerent. Het individu kan door langer te werken daardoor een hoger pensioen be-
reiken. Het tegenovergestelde speelt als werknemers eerder willen stoppen met werken. 
Sociale partners dringen er bij decentrale partijen op aan de voorlichting en communicatie 

                                                 
9  Met ‘forfaitair’ wordt tot uitdrukking gebracht dat het hierbij niet gaat om een individueel recht maar om de 
gemiddelde uitkeringsperiode van de collectiviteit aan deelnemers aan een pensioenregeling. 
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over pensioenaanspraken en over de relatie tussen pensioenrechten, pensioenrekenleeftijd 
en individuele keuzes voor de pensioenuittredingsleeftijd sterk te verbeteren.  

 
Sociale partners vragen in dit akkoord aan decentrale partijen nadrukkelijk aandacht te beste-
den aan de positie van werknemers met een lang arbeidsverleden. In de huidige middelloon-
regelingen bouwen jonge werknemers zeer beperkt pensioenrechten op omdat hun salaris 
vaak nauwelijks boven de franchise uitkomt. De positie van deze categorie kan verdergaand 
aandacht krijgen door te bezien of via kostenneutrale herschikkingen binnen de regeling de 
pensioenopbouw aan het begin van de carrière kan worden verbeterd en/of door te bezien of 
de positie van deze groep kan worden verbeterd door een uitruil tussen verlaging van franchi-
se en verlaging van het opbouwpercentage. 
 
2.3 Naar schokbestendige en transparante pensioencontracten voor de arbeidspensioe-

nen in de tweede pijler 
 
De pensioenambitie wordt gefinancierd uit de pensioenpremie en uit het rendement op de be-
leggingsportefeuille. De pensioenambitie kan nooit hoger zijn dan de feitelijk betaalde pensi-
oenpremie en de feitelijk behaalde rendementen. Deze waarheid wordt nogal eens over het 
hoofd gezien. De pensioenambitie wordt dan te veel opgepoetst en is vervolgens niet meer in 
lijn met realistische inschattingen van de hoogte van de (kostendekkende) premie en/of de 
beleggingsrendementen. Met dit akkoord beogen sociale partners de verwachtingskloof tussen 
realiteit en ambitie te dichten.  
 
Het huidige pensioencontract is onvoldoende shockproof voor ontwikkelingen op de finan-
ciële markten (rente, rendementen, inflatie). De demografische veranderingen zorgen ervoor 
dat het premie-instrument in toenemende mate ineffectief is geworden om financiële schok-
ken op te vangen. Sociale partners zien twee hoofdvormen van alternatieven voor het huidige 
nominale contract:  
• een zg. ‘combicontract’ met een schil met een lagere opbouw met een grote mate van 

(nominale) zekerheid en een tweede volledig resultaatafhankelijke schil (winstdeling); 
• het volkomen (‘complete’) flexibele (reële) contract. 
 
Het is hierbij de vraag of ook elementen van individuele keuzemogelijkheden (naar beleg-
gingsprofiel) zijn in te bouwen zodat het dragen van het beleggingsrisico voor deelnemers 
ook gepaard kan gaan met meer invloed op de mate waarin men risico wil lopen. In beide 
soorten contracten dienen nochtans de fundamentele kenmerken van het Nederlandse tweede 
pijlerpensioenstelsel (collectiviteit, solidariteit en verplichtstelling) te blijven behouden. In de 
bijlage bij dit akkoord worden beide contractvormen op hoofdlijnen geschetst.  
 
Sociale partners zijn het eens over de noodzaak tot modernisering van het bestaande pensi-
oencontract. Het contract kan alleen duurzaam houdbaar worden gemaakt indien het voldoet 
aan de uitgangspunten van transparantie en aanpasbaarheid aan de ontwikkelingen op de fi-
nanciële markten door het inbouwen van financiële schokdempers. Resultaatafhankelijkheid 
werkt daarbij twee kanten op: ‘for better and worse’. De mogelijke alternatieven hiervoor 
zullen de komende tijd op decentraal niveau moeten worden uitgewerkt.  
 
De financiering van pensioenregelingen moet in evenwicht zijn met de mate van zekerheid die 
in het pensioencontract is beloofd. Het kabinet heeft in de evaluatie van het FTK gesteld dat 
dit tot gevolg heeft dat de prijs van de huidige pensioencontracten, die gebaseerd zijn op on-
voorwaardelijke nominale zekerheid, hoger zal zijn dan nu het geval is. Sociale partners zijn 
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zich daarvan bewust en maken daarom een keuze voor een modernisering van de pensioen-
contracten. Het laatste vereist een verdergaande aanpassing van het FTK, waarbij voor nieuwe 
regelingen passende eisen zullen moeten gelden ten aanzien van transparantie over risico's en 
communicatie. Een vernieuwd FTK zal in samenhang met de beoogde contractmodernisering 
moeten leiden tot per saldo gelijkblijvende pensioenkosten (zie par. 2.1).  
 
Mede op basis van de decentraal opgedane inzichten zullen sociale partners op centraal niveau 
in januari 2011 met de overheid tot een akkoord komen over de noodzakelijke aanpassing van 
het FTK en de Pensioenwet. Op grond daarvan kan het wetgevingsproces worden gestart en 
kunnen decentrale partijen tot definitieve afspraken komen over de nieuwe pensioen-
contracten. Vanaf 2012 moeten de pensioencontracten zijn aangepast en schokbestendig zijn 
gemaakt conform de hiervoor aangegeven uitgangspunten. Bij deze fundamenteel anders op te 
zetten pensioencontracten horen ook daarop toegesneden nieuwe parameterwaarden. Het ad-
vies van de commissie-Don van september 2009 heeft vanzelfsprekend hiermee nog geen 
rekening kunnen houden. Als logisch gevolg hiervan zullen naar het oordeel van sociale part-
ners de huidige parameterwaarden moeten blijven gelden tot 2012.  
 
Sociale partners doen een beroep op de overheid de hiervoor bepleite wijzigingen in de pensi-
oencontracten qua wet- en regelgeving mogelijk te maken. Pensioenwetgeving, FTK en nieu-
we parameters zullen in onderlinge samenhang met de nieuwe contracten moeten worden 
ontwikkeld.  
 
2.4 Ook aanpassing Witteveen-kader nodig 
 
In lijn met het gestelde onder de punten 2.1 en 2.2 dient het belastingkader voor de aanvul-
lende pensioenregelingen, ook wel Witteveen-kader genoemd, met ingang van 2011 te zijn 
aangepast om de in dit akkoord gemaakte afspraken en aanbevelingen over premiestabilisatie, 
het incorporeren van de stijging van de levensverwachting en de indexatie van (minimale) 
franchises aan de verdiende loonontwikkeling (in samenhang met de koppeling van de AOW 
aan de verdiende lonen) te verdisconteren.  
Meer in het algemeen dient naar het oordeel van sociale partners de overheid in het fiscale 
kader voor arbeidspensioenen genoeg ruimte te laten voor sectorale flexibiliteit.  
 
2.5 Werken aan een solide financiële basis voor bestaande opgebouwde rechten 
 
Sociale partners zijn het er over eens dat reeds eerder opgebouwde pensioenrechten op eniger-
lei wijze betrokken zullen moeten worden bij het meer schokbestendig maken van de pensi-
oencontracten. De twee pensioencrises alsmede de opgetreden stijging van de levensverwach-
ting in de afgelopen 10 jaar tonen aan dat twijfel over de financiële soliditeit van bestaande 
pensioenrechten (en -regelingen) gerechtvaardigd is. Er zijn pensioenrechten toegekend als 
gevolg van de stijging van de levensverwachting waarvan de financiering niet afdoende was 
geregeld c.q. naar de toekomst werd doorgeschoven10. Sociale partners achten het niet oppor-
tuun jongere generaties hiermee te belasten. Voorkomen moet immers worden dat na de aan-
passing van het pensioencontract de solidariteit tussen de groep van deelnemers die onder het 
nieuwe contract valt en de groep die onder het oude contract valt te veel uit balans raakt.  
Daarom spreken de sociale partners in dit pensioenakkoord uit dat deze problematiek nadruk-
kelijk onder ogen moet worden gezien en dat naar evenwichtige oplossingen moet worden 
gezocht. Dit niet alleen op centraal niveau als het gaat om de aanpassing van de pensioenre-
gelgeving maar ook door betrokken partijen op decentraal niveau. Een mogelijke aanpak hier-
                                                 
10  Zie hiervoor ook het rapport van Goudswaard, par. 6.6. 
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bij kan zijn om daar waar over het verleden onvoldoende is gefinancierd voor de stijgende 
levensverwachting van thans niet meer actieven bij het indexatiebeleid voor deze categorie 
hiermee rekening te houden. 
 
2.6 Inzet op een beter vermogensbeheer en een goede governance 
 
Het decentrale pensioenveld heeft kennis genomen van de aanbevelingen van de commissie-
Frijns inzake het belang van een goede governance van pensioenfondsen en van een grotere 
deskundigheid van pensioenfondsbestuurders, ook op het gebied van vermogensbeheer en een 
effectief risicomanagement. Het is sociale partners bekend dat de pensioenkoepels hierbij, in 
samenspraak met De Nederlandsche Bank, het voortouw hebben genomen richting de pensi-
oenfondsbesturen om deze aanbevelingen op een goede wijze te implementeren. Sociale part-
ners in de Stichting van de Arbeid ondersteunen deze aanpak die ertoe zal moeten leiden dat 
reeds in 2010 concrete handreikingen aan de pensioenfondsbesturen worden gedaan.  
In aanvulling hierop willen de sociale partners de pensioenkoepels vragen aandacht te beste-
den aan nog een tweetal concrete punten. 
In de eerste plaats zijn sociale partners van oordeel dat het niet langer vanzelfsprekend zou 
moeten zijn dat pensioenfondsbesturen de kandidaten van voordragende organisaties zonder 
meer moeten accepteren. Daarom wordt besturen van pensioenfondsen aanbevolen om bij 
vacatures voor bestuursleden te werken met profielen. Op deze wijze is het fonds ook beter in 
staat om invulling te geven aan het deskundigheidsplan ten behoeve van de collectiviteit van 
het bestuur. Kandidaten die nog niet in het desbetreffende profiel passen, kunnen niet worden 
aangesteld.   
Het werken met profielen biedt overigens ook de mogelijkheid om de diversiteit in pensioen-
fondsbesturen te verbeteren. Op dit moment zijn de sociale partners in samenwerking met de 
pensioenkoepels en een aantal andere maatschappelijke organisaties bezig met de voorberei-
ding van een convenant gericht op het verbeteren van de diversiteit in alle organen van het 
pensioenfonds. Dit zal een plek moeten krijgen in de Principes voor goed pensioenfonds-
bestuur.   
Een tweede aspect waarvoor sociale partners de aandacht van de pensioenkoepels vragen, 
betreft de noodzaak dat bestuursleden ook voldoende tijd beschikbaar hebben/krijgen welke 
nodig is voor een goede taakuitoefening. Dit betekent ook dat hier tegenover een adequate 
vergoeding zal moeten staan die in relatie staat tot het gevergde tijdsbeslag.   
 
 
3. Verbetering arbeidsmarktpositie van oudere werknemers  
 
De arbeidsparticipatie van oudere werknemers is het afgelopen decennium geleidelijk toe-
genomen; dit mede als gevolg van wijzigingen in sociale zekerheid- en vroegpensioen-
regelingen. Invoering van de in dit akkoord overeengekomen wijzigingen van de AOW en de 
aanvullende pensioenen zal deze positieve ontwikkeling verder stimuleren. Daarnaast zijn 
stimulerende maatregelen nodig om het de werkgever en zijn werknemers aantrekkelijk te 
maken om langer met elkaar door te gaan.  
Sociale partners zullen daarom aanvullend een beleidsagenda ontwikkelen om de arbeids-
participatie van oudere werknemers en de arbeidsmobiliteit van ouderen substantieel te verbe-
teren. Hierin zijn alle relevante onderwerpen aan de orde: leeftijdsbewust personeelsbeleid, 
werving en selectie, employability, scholing, arbeidsflexibiliteit (incl. rechtspositionele en 
sociale zekerheidsaspecten alsmede de zogenoemde perverse prikkels in decentrale regelin-
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gen11). Ook zullen voorstellen worden gedaan ten aanzien van de sociale zekerheid in samen-
hang met de inzet van arbeidsmarktinstrumenten welke ook specifiek op oudere werknemers 
zijn afgestemd. Sociale partners nemen zich voor deze beleidsagenda in het najaar van 2010 te 
presenteren en periodiek te monitoren op zijn effecten. 
 

                                                 
11  Hierbij kan worden gedacht aan nog voorkomende bepalingen in vroegpensioenregelingen die dwingen om 
op een bepaalde leeftijd (< 65 jaar) te stoppen met werken op straffe van verlies van rechten.  


