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Opluchtingbij onderhandelaars,maar
lotpensioenakkoord isnogonzeker
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Amsterdam/DenHaag

Kabinet enpolder zijneruit.Na langge-
steggel hebben zij gisteren de laatste
handwetente leggenaandeuitwerking
van het pensioenakkoord dat ruim een
jaargeledenisafgesproken.Numoeten
deachterbannenvanbondenenwerkge-
versnog instemmen.
Het nieuwe pensioenstelsel moet ui-
terlijk 2026 ingaan. Dan verdwijnen re-
kenrenteendekkingsgradenenkrijgen
deelnemers een pensioenuitkering die
afhangt vanbehaalde rendementen.

MinisterWouterKoolmeesvanSociale
Zakensprakgisteravondvan‘eenbelang-
rijkedag’,naafloopvanzijn laatsteover-
legmetvoormannenvanwerkgevers-en
werknemersorganisaties. FNV-onder-
handelaar Tuur Elzingawas ‘opgelucht
dat we eruit zijn gekomen, na de strub-
belingen vandeafgelopendagen.’

Het resultaat is een reeks afspraken,
de een concreter dan de ander, vastge-
legd op vijf A4’tjes, in handen van het
FD.Daarachtergaatnogeenbergpapier
schuil,maardiegaatpasvolgendeweek
vrijdagnaar deTweedeKamer.

Grootstruikelblokdeafgelopendagen
was de compensatie voor het plan van
Koolmees omde doorsneesystematiek
af te schaffen, de bijdrage van jongere
werknemersaanhetpensioenvanoude-
recollega’s.Daardoorvaltereeneenma-
lig gat vanmiljarden in de pensioenop-
bouwvanwerknemers ouderdan35.

Dat is vooral een probleem voor tien-
duizendenwerkgevers en hunmiljoen
werknemers die nu een zogeheten pre-
mieregelinghebben.Afgesprokenisdat
hunwerknemershunhuidigepensioen-
regelingmogenhouden.Nieuwewerkne-
mersmoetenwel ineennieuweregeling.
Daardoor gaan de uitvoeringskosten
omhoog. ‘Het is geen ideale oplossing’,
zegt eenbetrokkene.

Onderdeel is ook dat pensioenfond-
sen,zoalsverwacht,pensioenenvolgend
jaarniethoeventeverlagenalshundek-
kingsgraad eind dit jaar hoger is dan
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$ Kabinet en polder eens
over uitwerking akkoord

$ Pensioenuitkering hangt in
2026 af van rendementen

$ Sociale partners leggen
akkoord voor aan achterban

90%. Lang niet alle fondsen staan daar
nu boven. Maar over de jaren daarna,
van 2022 tot 2026 zijn nog geen afspra-
ken gemaakt, ondanks dat de bonden
vindendat fondsenindie jarenalophet
nieuwe stelsel vooruit zoudenmoeten
mogen lopen.
Pensioenen gaan in het nieuwe stel-

selmeermeebewegenmet de financië-
lemarkten.Fondsenhoevengeengrote
buffers voor tegenvallers aan tehouden
voordatzijdepensioenenmogenindexe-
ren.Enfondsenmogenpensioenengaan
berekenenmeteenprojectierendement.
Dehoopisdatuitkeringenminderzwaar
gekorthoeventewordenenvakerstijgen
omtecompenserenvoorkoopkrachtver-
lies door inflatie.

Koolmees trekt inhet pakket van gis-
teren ook nog eens €200mln extra uit
voor zware beroepen, voor duurzame
inzetbaarheid of om eerder te stoppen
metwerken,zoblijktuitdestukken.Dat
komt boven op de €800mln die al was
afgesproken.

Deonderhandelaarshebbenuiteinde-

bonden achter de pensioenafspraken
staan. Het bestuur van FNV vraagt vol-
gendeweekdezegenvanhetLedenpar-
lement,hetkritischehoogsteorgaanvan
debond.DatLedenparlementheefteen
motie aangenomen die omuitstel van
dievergaderingvraagt,maarvooralsnog
gaat die door zoals gepland.

DaarnawilKoolmeesdeplannenvol-
gendeweekvrijdagdoordeministerraad
loodsen en dan gaan ze naar de Kamer.
Koolmees: ‘Het iseenheeldikpakketge-
wordenmet heel veel sommen en tech-
niek en ik kijk er nu al naar uit omdat
aanuuit te leggen.’
De Tweede Kamer wil nog voor het

zomerreces, begin juli,met deminister
overdepensioenhervormingenindebat.
OmdestelselhervormingdoordeTwee-
de en de Eerste Kamer te krijgen heeft
Koolmeesbrederepolitiekesteunnodig
dan alleen van de eigen de coalitie van
VVD,CDA,D66enChristenUnie.Groen-
Links en PvdA zegden vorig jaar toe het
pensioenakkoordtesteunen,maar heb-
bendaarbijwelhuneigenvoorwaarden.

lijk een jaar gedaan over de uitwerking
vanhet pensioenakkoord van vorig jaar
juni. Met name rond de compensatie
van de doorsneesystematiek liepen de
spanningenhoogop.Omkritischeach-
terbannen gerust te stellen is ook afge-
sprokendatereenperiodiekbestuurlijk
overleg komt tussen kabinet en sociale
partnersoverdeuitvoeringvanhetpen-
sioenakkoord. Als blijkt dat groepen er
slechtuitkomen,danmoetdatdaarwor-
denopgelost.

Sociale partners leggen de komende
dagendeafsprakenvooraanhunachter-
ban.Vandedriebondenisnaarverluidt
deVCPzeerkritischoverhetbereiktere-
sultaat.Debondwildegisterennogniet
sprekenvaneenakkoord. ‘Deonderhan-
delaarshebbendegrensbereiktmethet
voorliggenderesultaat’,aldusdevakcen-
tralevanondermeerpiloten,politiebond
acp en hoger personeel. Of dat genoeg
is, ‘zal blijken’.

Vakcentrale CNVhad gisteravond al
Bondsraad: voor het CNV-bestuur het
momentomtehorenofdeaangesloten
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