
Bonden en 
werkgevers 
bereiken 
pensioen-
akkoord

Keuzevrijheid
De AOW gaat in 2020 naar 66 jaar en wordt flexibel. 

Dat betekent dat iedereen die eerder wil stoppen met 

werken kan kiezen om de AOW op 65 jaar te laten ingaan. 

De uitkering is dan 6,5 procent lager en voor wie langer 

doorwerkt 6,5 procent hoger.

 

Lagere inkomens
Door een koppeling aan de werkelijk verdiende lonen, wordt 

de AOW voor iedereen meer waard. Vooral lagere inkomens 

hebben voordeel bij deze hogere AOW. Mensen zonder of 

met een klein aanvullend pensioen, die vroeg begonnen zijn, 

kunnen met 65 jaar stoppen tegen een acceptabele AOW.

 

Zware beroepen
Ook mensen met een zwaar beroep kunnen er voor kiezen op 

hun 65e te stoppen met werken. De sociale partners kunnen 

in sectoren en bedrijven aanvullende afspraken maken over 

mensen met een lang arbeidsverleden.

Pensioen
Ook de aanvullende pensioenen worden gekoppeld aan 

de levensverwachting en dat maakt ons pensioenstelsel 

toekomstbestendig. De opbouw van het pensioen met de 

rekenleeftijd van 66 jaar start in 2011, daardoor kunnen 

mensen kiezen tussen een lagere uitkering of langer 

doorwerken. Als pensioenfondsen onvoldoende op sterkte 

zijn wordt de rekening solidair betaald door werkenden en 

gepensioneerden (jong en oud).

 

Arbeidsmarkt
Het is belangrijk dat de kansen voor oudere werknemers op 

de arbeidsmarkt toenemen en dat zij daadwerkelijk aan een 

baan geholpen worden.

Kernpunten 
 pensioenakkoord

De vakcentrales CNV, FNV en MHP hebben met de werkgeversorganisaties op 4 juni een akkoord 

gesloten over een flexibel pensioen en AOW. Dit pensioenakkoord geeft mensen keuzevrijheid, 

maakt de AOW welvaartsvast en realiseert via de koppeling met de levensverwachting een 

toekomstbestendig pensioenstelsel. Het is een alternatief voor de plannen van het vorige  

kabinet; het akkoord moet nog wel worden overgenomen door het nieuwe kabinet en uitgewerkt 

worden in de verschillende sectoren. In deze flyer leest u meer over het bereikte akkoord.



CNV-inzet over AOW en 
pensioenen

Vitamine CNV werkt

1  Geen rekeningen doorsturen 

naar volgende generaties

Hieraan voldoet het pensioenakkoord.

 

2  Een AOW met keuzevrijheid

Door de AOW te koppelen aan de verdiende lonen blijft 

het voor iedereen mogelijk om met 65 jaar te stoppen. 

 

3  Mensen die 45 jaar gewerkt hebben, 

krijgen een volledige AOW

Door een koppeling aan de werkelijk verdiende lonen, 

wordt de AOW voor iedereen meer waard.  

Vooral lagere inkomens hebben voordeel bij  

deze hogere AOW.

 

4  Sterkste schouders dragen zwaarste lasten

Door een koppeling aan de werkelijk verdiende  

lonen, wordt de AOW voor iedereen meer waard. 

Vooral lagere inkomens hebben voordeel bij  

deze hogere AOW.

 

5  Het CNV vindt pensioenen een zaak van sociale 

partners en wil een degelijk pensioen

Dit akkoord bevestigt dat pensioenen de 

verantwoordelijkheid van sociale partners 

zijn. Daarnaast is in dit akkoord ruimte voor 

maatwerkafspraken in sectoren en bedrijven.

 

6  Het CNV vindt dat in 2016 zes van de tien oudere 

werknemers werk moeten hebben

In de praktijk blijkt dat steeds meer oudere 

werknemers aan het werk blijven. In het akkoord 

is met werkgevers is afgesproken dat maatregelen 

genomen worden om de arbeidsmarktpositie van 

oudere werknemers te verbeteren.

Wat vindt u?
CNV Publieke Zaak wil graag weten wat de leden 

van het pensioenakkoord vinden. Dit gebeurt via 

onze website www.mijnvakbond.nl/pensioenakkoord. 

U kunt op de site een enquête invullen die meetelt 

bij de beoordeling van het pensioenakkoord. 

Het is gezien de tijdsdruk niet mogelijk 

ledenbijeenkomsten in het land te houden. 

Op donderdag 8 juli a.s. komen de besturen van de 

landelijke groepen bijeen om een finaal oordeel te 

geven over het pensioenakkoord. Op 15 juli geven 

alle partijen hun oordeel in de Stichting van de 

Arbeid, waaronder het CNV.

 

Meer achtergronden zoals het pensioenakkoord, 

nieuws en informatie op onze speciale themapagina 

over de toekomst van de AOW en pensioenen:  

www.mijnvakbond.nl/pensioenakkoord.


