
Vragen en antwoorden over het pensioenakkoord, besproken tijdens het landelijk beraad 

van groepsbesturen van CNV Publieke Zaak op 8 juli 2010 in Nijkerk 

 

1. Wat betekent het dat de AOW volgens het pensioenakkoord wordt gekoppeld aan de 
verdiende lonen? 

De AOW wordt periodiek verhoogd. Anders wordt de uitkering steeds minder waard 

ten opzichte van de gestegen prijzen. Nu wordt die verhoging afgeleid van de 

algemene CAO loonstijging in Nederland. Maar daarin sommige loonstijgingen zoals 

periodieken niet begrepen. Het pensioenakkoord stelt voor de AOW met de werkelijke 

loonstijging, dus CAO loonstijgingen plus de aanvullende verhogingen te verhogen 

zodat de AOW werkelijk gelijk op loopt met de lonen.   

2. Wat verstaat het CNV onder ‘hogere inkomens’ waar gesteld wordt dat die meer 
last zullen hebben van een geleidelijke vermindering van de ouderenkorting en 

AOW toeslag? 

Het pensioenakkoord stelt voor de financiering van de hogere AOW uitkering een 

geleidelijke beperking van de ouderenkorting en de AOW toeslag als mogelijkheid 

voor, maar daarbij dan wel rekening te houden met koopkrachteffecten. Dit betekent 

dat hogere inkomens een geleidelijke beperking meer zullen voelen dan lagere 

inkomensgroepen. Hoger en lager is hier vooral een beleidsmatig gebruikt begrip en 

staat niet voor en bepaald jaarinkomen. Maar te denken valt aan het modale 

inkomen, zo rond de 32.000 per jaar.    

3. Wat is het combicontract en wat het flexibel contract als mogelijk alternatief van de 
huidige pensioenregeling? 

Een combicontract is een aanvullend pensioen dat je als werknemer opbouwt en dat 

bestaat uit een basisbedrag dat je met grote zekerheid krijgt en daar bovenop een 

bedrag waarvan de hoogte veel minder zeker is, want afhankelijk van de 

rendementen die het pensioenfonds kan maken. Bij een flexibel contract kun je 

denken aan een pensioenregeling waarbij geen toegezegd pensioen wordt 

opgebouwd, maar een richtinggevend bedrag wordt genoemd, afhankelijk van de 

opbrengsten van de beleggingen  de ontwikkeling in de levensverwachting. Het 

betreft hier overigens pensioenvormen die nog nader uitgewerkt moeten worden. 

4. Wat betekent het pensioenakkoord voor pensioenregelingen die ophouden te 
bestaan? 

Het akkoord spreekt zich over die situatie niet specifiek uit. Bij een regeling die 

ophoudt worden de lopende verplichtingen (pensioenuitkeringen) normaal gesproken 

afgewikkeld. Het akkoord biedt de bonden de ruimte om over een pensioenregeling te 

onderhandelen die in de toekomst houdbaar is en aansluit op behoeften van het 

personeel uit de betreffende sector. 

 



5. Geldt de korting van 6,5% op je AOW als je vanaf 2020 toch  op 65 gaat ook voor je 
aanvullende pensioen? 

De korting (of verhoging bij later laten ingaan van de AOW) geldt alleen voor de AOW. 

Bij het aanvullend pensioen geldt al dat je binnen bepaalde grenzen eerder of later je 

pensioen kunt laten ingaan en dan een lager of hoger pensioen krijgt. 

6. Worden hogere uitkeringen, bijvoorbeeld doordat je de AOW uitstelt, fiscaal 
afgetopt? 

Het akkoord bevat geen belastingmaatregelen. Het zou ook ongeloofwaardig zijn als 

je aan de ene kant een hogere AOW in het vooruitzicht stelt als beloning voor langer 

doorwerken, en dan vervolgens die uitkering via extra belastingen weer gaat 

terugvorderen.  

7. Zijn oudere werknemers nou geholpen met dit pensioenakkoord? 

Er wordt al jaren gesproken over langer doorwerken. Het akkoord gaat over 

versoberingen in het pensioen, zowel de AOW als het aanvullende pensioen van de 

pensioenfondsen. Daarom staat er ook dat bonden en werkgevers langer doorwerken 

mogelijk gaan maken. Hoe precies moet nog worden uitgewerkt. In die zin heb je nog 

weinig aan het akkoord. Maar er wel een stap gezet door af te spreken dat we het 

aantrekkelijk gaan maken voor werknemer en werkgever om langer met elkaar door 

te gaan. En ook staat erbij waar het dan om moet gaan, bijvoorbeeld over werving en 

selectie van personeel. 

8. Zijn oudere werknemers die zijn aangewezen op een uitkering  zoals WW of WIA 
geholpen met dit akkoord? 

Het akkoord beoogt de oudere werknemer te ondersteunen waar deze langer moet 

doorwerken. Het gaat er daarbij niet om of betrokkene werk heeft of werk zoekt en 

voor hoeveel uren. Als de positie van oudere werknemers verbetert, geldt dat dus ook 

voor de uitkeringsgerechtigde die een weg terug naar een baan probeert te vinden.  

9. Wat zijn zware beroepen? 

Het pensioenakkoord geeft geen definitie van zware beroepen maar maakt eerder of 

later uittreden mogelijk. Van daaruit kunnen per cao afspraken worden gemaakt om 

werknemers financieel te steunen bij gedwongen eerdere pensionering dan wel ook 

voor hen langer doorwerken mogelijk te maken. Bovendien wordt pensionering op 65 

mogelijk vanwege de hogere AOW uitkering.    

10. Hebben de werkgevers niet veel meer voordeel bij de voorgestelde 
premiestabiliteit? 

Waar werkgevers het leeuwendeel van de pensioenpremie betalen hebben zij in geval 

van oplopende premies meer voordeel bij premiestabiliteit dan werknemers. Maar 

daarbij moet wel worden bedacht dat ook de premie die de werkgever betaalt, deel 

uitmaakt van het budget om loonstijgingen en andere arbeidsvoorwaarden uit te 



betalen. Premiestabiliteit geeft dus ook minder druk op het budget waarover aan de 

CAO tafel wordt onderhandeld. Bovendien zijn premies de afgelopen jaren fors 

gestegen en is een verdere stijging lastig te realiseren. En ook de werknemer vindt 

het vaak wel genoeg geweest met de premiestijgingen. Kortom, premiestabilisatie is 

voor een belangrijk deel in ieders belang.    

11. Krijgen de werknemers die op dit moment op een uitkering zijn aangewezen zoals 
WW of WIA ook met een latere ingangsdatum per 2020 van de AOW te maken? 

Het later ingaan van AOW en aanvullend pensioen is een remedie tegen de oplopende 

kosten van langer leven (dus langer pensioen ontvangen), vergrijzing (minder 

mogelijkheden oplopende kosten op de werkenden te verhalen) en minder zekere 

beleggingsopbrengsten als gevolg van ontwikkelingen in de wereldeconomie. Later 

met pensioen geldt in dat geval voor iedere pensioengerechtigde, ook degene die op 

een uitkering is aangewezen. Het is natuurlijk wel zo dat bonden, maar ook politiek 

en werkgevers die groep zo klein mogelijk wil houden door mensen zoveel mogelijk 

aan de slag te krijgen of te houden.  

12. Is persoonlijke opbouw van pensioen in dit akkoord mogelijk? 

Ja, vooral doordat AOW en pensioen eerder of later kan worden gebruikt. Verder 

geldt dat het akkoord zich uitspreekt over de aanvullende pensioenregelingen die 

werknemers samen opbouwen. Het blijft mogelijk om daarnaast individueel via je 

pensioenfonds extra pensioen bij elkaar te sparen.  

13. Hoe zit het met jongere werknemers en degenen die vroeg begonnen zijn met 
werken? 

Het akkoord vraagt bonden werkgevers bij de uitwerking van de pensioenregelingen 

wel bijzondere aandacht voor werknemers met een lang arbeidsverleden en voor 

jongeren. Jongeren hebben vaak weinig pensioenrechten en dat zou in de nieuwe 

pensioenregelingen verbeterd moeten worden. Mensen met een lang 

arbeidsverleden verdienen ondersteuning bij de algemene maatregel van langer 

doorwerken. Hoe, dat is aan cao partijen maar het is denkbaar dat voor dergelijke 

groepen uittreden op 65 financieel wordt ondersteund.   

14. Langer doorwerken is in zware beroepen lastiger, is er daarom geen sprake van 
rechtsongelijkheid? 

Het akkoord maakt een hogere AOW mogelijk en bevat ruimte om voor die groepen 

wat extra pensioenopbouw mogelijk te maken zodat uittreden als doorwerken niet 

langer gaat mogelijk blijft. Maar het kan natuurlijk ook door ervoor te zorgen dat 

belastend werk kan worden afgewisseld met minder belastende taken. Het 

uitgangspunt is dat we met zijn allen langer leven, dat dit een zegening is van onze 

welvaart en dat we de kosten die ermee gemoeid zijn ook samen dragen.  

 

 



15. Krijg je ook een korting op je AOW als je 45 jaar hebt  gewerkt? 

Het akkoord adviseert niet over AOW of aanvullend pensioen dat ingaat bij een 

bepaald arbeidsverleden. In beginsel (zie vorige vraag) geldt voor iedereen hetzelfde: 

later met pensioen maar wel een hogere AOW zodat als eerdere pensionering 

gewenst wordt, dit ook mogelijk kan zijn. Daarnaast kunnen per pensioenregeling 

aanvullende afspraken over worden gemaakt.  

16. Betalen de werknemers het gelag van de lagere beurkoersen? 

Lagere beleggingsopbrengsten en meer wisselvallige beleggingsopbrengsten zijn 

volgens deskundigen iets waar we ook op langere termijn rekening mee moeten 

houden. Ze vormen een deel van de pensioenproblematiek die we hebben op te 

lossen en de werknemer draagt daar aan bij. In die zin betaalt hij of zij gelag, maar 

niet hét gelag want de werkgevers tasten ook in de buidel of hebben dat al gedaan om 

de pensioenregelingen overeind te houden. En hetzelfde geldt voor de overheid want 

pensioenpremies vormen voor de overheid een inkomstenderving doordat ze van 

belastingheffing zijn vrijgesteld.  

17. Voorkom je met dit akkoord dat het kabinet een greep uit de kas doet van de 
pensioenfondsen? 

Het akkoord bewaakt en bevordert het uitgangspunt dat pensioenregelingen een 

onderwerp voor bonden en werkgevers is. Zij gaan er over en de overheid biedt via de 

pensioenwetgeving de mogelijkheden en stelt grenzen. Een greep uit de kas is dan 

niet waarschijnlijk maar speelt ook nauwelijks een rol. Veel bedreigender is dat de 

overheid zulke wetten en regels stelt dat de mogelijkheden voor pensioenregelingen 

ernstig en onnodig worden belemmerd. Bijvoorbeeld door een harde grens te trekken 

op 66 of 67 jaar zoals het demissionaire kabinet wil. Mede daarom is er een 

pensioenakkoord gesloten. 

18. Wat gebeurt er met oudere werknemers of neem de postbodes, die nu worden 
ontslagen en ook nog lager door moeten werken? 

Het akkoord gaat niet in op specifieke groepen zoals de postbodes, daarvoor gelden 

aparte CAO afspraken. Voor oudere werknemers, ook de postbodes, geldt de afspraak 

uit het pensioenakkoord om het mogelijk te maken dat zij langer kunnen werken. 

Bijvoorbeeld door afspraken te maken over werving en selectie, scholing, levensfase 

bewust personeelsbeleid, rechtspositie en sociale zekerheid. Zoals gezegd moet dit 

allemaal nog worden uitgewerkt en concreet gemaakt. Maar met het 

pensioenakkoord zetten we wel een stap in die richting.    

19. Hoe is die 6,5% korting of ophoging van de AOW bij eerder in gaan of uitstel tot 
stand gekomen? 

Het betreft de uitkomst van een actuariële berekening, dat wil zeggen een 

wetenschappelijke berekening over de kosten van eerdere pensionering en de 

opbrengsten van latere pensionering.  



20. De groepen die gebruik kunnen maken van een zware beroepenregeling (eerder 
uittreden) sterft uit, maar dat betekent niet dat er geen mensen meer zijn met een 

dergelijk beroep. Wat gebeurt daarmee? 

Kort gezegd kunnen deze mensen met een hogere AOW en keuzevrijheid ten aanzien 

van de ingangsdatum in principe op 65 met pensioen. En verder biedt het akkoord de 

ruimte om per cao eventueel nog een extra inkomensondersteuning af te spreken 

dan wel te kiezen voor de mogelijkheid van langer doorwerken via levensfase bewust 

personeelsbeleid. Zie ook vraag 14 en 18.   

21. Als je om de vijf jaar de AOW leeftijd bijstelt kan ik op 71 met AOW. Is dat wat we 
willen? 

Het akkoord is de uitkomst van wij die nu leven en kijkend met de kennis van nu naar 

wat een redelijke en op termijn houdbare pensioenvoorziening is. Er worden stappen 

gezet naar pensionering op 66 in 2020 en 67 jaar in 2025. Of er daarna verdere 

verhoging noodzakelijk is, zal te zijner tijd worden bekeken door degenen die dan 

verantwoordelijkheid dragen. Maar als dat zo is zal ook onze levensverwachting 

verder zijn gestegen. We leven tegen die tijd dus weer een stuk langer dan de 

levensverwachting die bij de huidige verhoging van de AOW leeftijd hoort. 

22. De werkgevers hebben nu al niets over voor een nieuwe  CAO. Moeten we dan ook 
nog over pensioen onderhandelen? 

Het pensioenakkoord zal taai overleg niet voorkomen. Maar overleggen moeten we 

toch, ook zonder akkoord zal over aanpassing van de pensioenregelingen gesproken 

worden. Het akkoord biedt dan een richting die landelijk door bonden en werkgevers 

wordt aanbevolen en roept het kabinet op via de pensioenwetgeving deze richting ook 

mogelijk te maken. 

23. Waarom is bijwerken voor 65 jaar in sommige vervroegd uittrede regelingen niet 
toegestaan? 

Omdat het van oorsprong regelingen zijn waarbij mensen uittreden en de werkende 

collega’s de uitkeringen via premies betalen. Het waren daarnaast regelingen uit de 

tijd van grote werkloosheid en oudere werknemers werden verleid plaats te maken 

voor jongeren in ruil voor een aanvaardbaar pensioen. Het ligt vanuit deze beide 

factoren niet voor de hand dat degenen die van de regeling gebruik maken, 

vervolgens hun uitkering opnieuw via inkomen uit arbeid gaan aanvullen. 

24. Wat betekent het dat de kaders vanuit de cao moeten worden uitgewerkt? 

Dit betekent dat het pensioenakkoord een richting wijst voor de herziening van 

aanvullende pensioenregelingen, maar dat de uitwerking en het gebruik maken van 

de keuzemogelijkheden aan het overleg per pensioenregeling wordt overgelaten. 

 

 



25.  Wat als het akkoord niet wordt aangenomen? 

Dan is advisering wel z’n beetje uitgeput. De Stichting van de Arbeid en de Sociaal 

Economische Raad zijn voor ons de belangrijkste adviesorganen waarlangs we het 

overheidsbeleid beïnvloeden. In de SER is vorig jaar een advies over AOW en pensioen 

al mislukt. We kunnen natuurlijk wel commentaar blijven geven op de voorstellen en 

visies van kabinet en parlement, en we kunnen desnoods actievoeren.  

26. Waarom  niet de AOW geleidelijk verhogen, bijvoorbeeld met een maand per jaar 
tot 66 of 67?  

Het pensioenakkoord sluit aan bij de huidige stand van de discussie over de AOW. Het 

kabinet heeft gekozen voor een verhoging in een paar stappen in plaats van een 

geleidelijke verhoging. Voor ons is vooral van  belang dat mensen redelijk ver van 

tevoren weten waar ze aan toe zijn en dat kan ook bij een verhoging in 2020 en 2025. 

Oproepen tot een geleidelijke verhoging is een stap terug in de discussie en dat kan 

afbreuk doen aan de waarde die het akkoord heeft. Op zich is de geleidelijke 

verhoging voor ons niet een minderwaardige route.     

 

 

 


