
1 
 

                                                            
 
 
Voortgangsinformatie uitwerking pensioenakkoord 
 
In de afgelopen week is de klankbordgroep, bestaande uit een delegatie van de seniorenorganisaties 
en jongeren, weer in overleg geweest met de stuurgroep ‘uitwerking pensioenakkoord’.  Van belang 
is nog te vermelden dat we een week daarvoor een bijeenkomst hebben gehad van onze 
deskundigen (kleine vertegenwoordiging uit de pensioencommissie, een deskundige adviseur van de 
delegatie en de leden van de klankbordgroep) met de zogenoemde ‘trekkers’ van de verschillende 
werkgroepen die het voorbereidende werk doen. Het besluit daartoe was de vorige vergadering met 
de stuurgroep in gezamenlijkheid genomen. In die zogenoemde expertmeeting konden we vrijuit 
over de verschillende onderwerpen praten en konden vragen worden gesteld. Ook die 
expertmeeting was door de seniorenorganisaties goed voorbereid. Waardoor ook suggesties en 
ideeën konden worden uitgewisseld. In de afgelopen vergadering is de expertmeeting geëvalueerd 
en is besloten daarmee op ongeveer dezelfde voet verder te gaan. 
 
Samen met de ondersteuningsgroep vanuit de pensioencommissie is ook de vergadering van de 
klankbordgroep met de stuurgroep goed voorbereid. Door die steungroep (vooral één van de 
voorzitters) is het vorige weekend geweldig veel werk verzet om de voorbereiding goed te kunnen 
laten verlopen. De afgesproken inbreng is verdeeld over de vertegenwoordigers, zodat iedereen een 
‘eigen’ onderwerp namens ons allen kon toelichten.  In de daaropvolgende bespreking kon iedereen 
(zo was afgesproken) zijn/haar zegje doen. 
 
Van de kant van de stuurgroep waren naast de ambtenaren en de voorzitter (Directeur Generaal Gert 
Jan Buitendijk) ook vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers aanwezig. En een 
medewerker van het Centraal Plan Bureau.  
 
Van tevoren hadden we veel stukken ontvangen met allerlei informatie en alternatieve 
mogelijkheden vanuit de voorbereidende werkgroepen. Het is gegaan over beleggingsbeleid en de 
uitgangspunten daarvoor, over de vraag hoe het gaat met een kapitaal gedekt stelsel in een blijvend 
lage renteomgeving, over transitievraagstukken en over de relatie tussen de rol van de sociale 
partners, de pensioenfondsen en de (door de overheid naar aanleiding van het akkoord te stellen) 
kader, waarbinnen moet worden geopereerd. Daarbij komen aan de orde de consequenties (en 
compensatie) van de afschaffing van de zogenoemde doorsneepremie (in de opbouwfase), de 
juridische en financiële aspecten van de overgang van het oude naar het vernieuwde stelsel, de 
relatie met Europese richtlijnen et cetera.  
 
Onze conclusie was dat heel veel werk is verricht, dat wij een serieuze input kunnen leveren, dat heel 
veel materiaal op de tafels komt, maar dat dit begint te lijken op een stuwmeer, waardoor de lijnen 
van waar het concreet op uit gaat komen niet goed zichtbaar zijn. Datzelfde geldt overigens ook voor 
de stuurgroep, waarbij men wel vindt dat alle bouwstenen goed op elkaar moeten zijn gestapeld om 
te kunnen overzien welke beslissingen/afspraken uiteindelijk kunnen worden genomen. 
Deelbesluiten hebben nu eenmaal veel invloed op elkaar en op het eindresultaat, te weten de 
hoofdlijnen van de uitwerking van het pensioenakkoord.  
 
De stuurgroep heeft de overtuiging dat de resultaten er medio mei zullen zijn en dat vooral eind 
maart, april en mei gewerkt zal worden aan concretisering van de uitwerking. Medio maart krijgen 
we een eerste overzicht van de richtingen waarin gedacht zal gaan worden. Met een soort tijdlijn, 
zodat we ook kunnen volgen hoe de ontwikkelingen zijn. Dan zal het er echt om gaan spannen.  
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Dan zullen we weten of onze inbreng een rol heeft gespeeld en zullen we er vervolgens over 
reageren/reflecteren.  

Van de zijde van de gepensioneerden zitten in de klankbordgroep Joep Schouten en Jaap van der 
Spek (Koepel Gepensioneerden), Ellen Moonen (KBO-PCOB), Willem Reijn (ANBO) en Jan de Jong, 
de voorzitter van de senioren FNV, die tevens spreekt namens de senioren van het CNV. Van de 
jongeren bestaat de delegatie uit de voorzitters van FNV- en CNV- jongeren, Jong AWVN en Jong 
Management. 

Er is nóg een klankbordgroep, het zogenoemde wetenschappelijk beraad. Omdat we denken dat er 
nogal wat (echte, dan wel veronderstelde) verschillen zijn tussen de twee klankbordgroepen zal op  
8 april een ontmoeting plaats vinden tussen die twee groepen om van elkaar te weten te komen hoe 
we in het uitwerkingsproces zitten en of we overeenstemming kunnen krijgen over voor ons 
belangrijke punten. Een aantal deskundigen uit onze ondersteuningsgroep zullen erbij zijn. Verder 
hebben de twee voorzitters, Joep en Jaap de eerste afspraken al gemaakt om bij relevante politici 
langs te gaan ‘in het voorbereidingstraject’.  

Utrecht, 22 februari 2020. 


