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FNV Bondgenoten en Abvakabo hebben nog zwaarwegende bezwaren tegen het pensioenakkoord. Na 

een federatieraad van de vakcentrale FNV gisteren zei voorzitter Agnes Jongerius: 'We hebben de bonden 

bijgesproken, we zijn nog niet klaar.' 

 

Klaas Broekhuizen en Ariane Kleijwegt, Amsterdam 

 

De onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord van medio vorig jaar zijn volgens alle 

betrokkenen in het laatste stadium. Volgens de meest optimistische inschatting van goed ingevoerde bronnen ligt 

er eind volgende week een akkoord. Omdat werkgeversvoorzitter Bernard Wientjes dan met de koningin en een 

handelsmissie in Qatar is, zal het in ieder geval over dat weekend worden heen getild. 

 

Op tafel 

 

Er wordt ook benadrukt dat er nog veel punten op tafel liggen. De woordvoerder van minister Henk Kamp van 

Sociale Zaken wil geen al te nauwkeurige indicatie geven, maar stelt dat de minister 'inhoud boven snelheid stelt', 

maar nog steeds uitgaat van een akkoord 'in het vroege voorjaar'. 

 

Tijdens de federatieraad van de FNV werden met de voorzitters van de gelieerde bonden de punten besproken 

die nog moeilijk liggen. Zo zou het kabinet onvoldoende over de brug komen om het voor werknemers in 2020 

mogelijk te maken met 65 jaar te stoppen zonder dat zij moeten inleveren op hun AOW-uitkering. Daarvoor is het 

nodig dat die uitkering gekoppeld wordt aan de werkelijk verdiende lonen in plaats van aan de cao-lonen. Minister 

Henk Kamp van Sociale Zaken wil, volgens bronnen, niet verder gaan dan een jaarlijkse stijging van 0,5%. Dat 

zou te weinig zijn om de 6,5% te kunnen compenseren die werknemers moeten inleveren als zij een jaar eerder 

dan de hogere pensioenleeftijd willen stoppen. 

 

Fiscaal voordeel 

 

Verder willen de twee grootste bonden niets weten van de bezuinigingen die het kabinet wil doorvoeren door de 

ruimte om fiscaal voordelig pensioen te sparen in te perken. De verlaging van de jaarlijkse belastingvrije 

pensioenopbouw was ooit bedoeld om mensen te dwingen langer door te werken. Maar omdat werkgevers en 

werknemers al met elkaar afspraken dat de pensioenpremies bevroren worden, mist deze bezuiniging doel, zo 

stellen betrokkenen. 

 

De huidige fiscale ruimte zou hard nodig zijn om enkele oude overgangsregelingen te behouden die bij het 

afschaffen van de VUT in 2006 zijn ingevoerd. De vrees is dat de afspraken die tijdens het Museumpleinakkoord 

zijn gemaakt door het pensioenakkoord in de knel komen. Ook omdat de vervanger van de levensloopregeling, 

die nu in sommige sectoren wordt gebruikt om vroegpensioen te faciliteren, als het aan het kabinet ligt daar juist 

niet meer voor gebruikt mag worden. 

 

Verder zouden er nog geen concrete plannen zijn over afschaffen van het automatisch leeftijdsontslag op de 

pensioendatum, een wens van de bonden. 

 

 


