
Gespreksnotitie pensioenen tbv gesprek Gijs van Dijk

Oplegger

Het pensioenakkoord tussen sociale partners en Rutte III, waaraan GL en PvdA steun hebben 
verleend, staat onder druk.

Op steeds meer punten laat het kabinet weten de afspraken niet na te komen (o.m. regeling voor 
vervroegd pensioen, verplichte AOV, pensioenplicht). Op andere terreinen lijken de afspraken 
onuitvoerbaar of juridisch zeer discutabel (invaren oude pensioenrechten bijv.) waardoor ook 
vertraging optreedt. Ondertussen loopt de maatschappelijke spanning, m.n. door dreigende 
pensioenkortingen, het maar voortduren van uitblijvende indexeringen, en premiediscussies, steeds 
verder op.

Het recente aangenomen voorstel van PvdA om de indexeringsnorm bij de dekkingsgraad te 
verlagen, is in de praktijk voor bijna geen enkele deelnemer een verbetering. Daar komt nog bij dat 
het kabinet verlangt dat om er gebruik van te maken, het pensioenfonds nu al akkoord zou moeten 
gaan met het nieuwe stelsel, terwijl de wetgeving nog ingediend moet worden. Daarmee tekent een 
pensioenfonds een blanco cheque.

Het pensioenakkoord was een compromis en kent veel zwakke punten, met grote risico’s en schade 
voor pensioendeelnemers. Onze PvdA zou meer afstand moeten nemen tot de uitwerking van het 
pensioenakkoord en maximaal gebruik moeten maken van het ontbreken van een meerderheid in de
Eerste Kamer om belangrijke verbeteringen af te dwingen. In bijgaande notitie worden daartoe een 
aantal pensioenaspecten behandeld.

Het zou goed zijn als de PvdA –  het liefst in linkse samenwerking met tenminste GL en SP – een 
alternatieve visie zou ontwikkelen voor een goede, solidaire pensioenvoorziening waarin deze 
aspecten een plaats hebben. Dat zou ook electoraal sterk zijn, en het zou de linkse eenheid op dit 
dossier herstellen. 

Graag verkennen we in een gesprek nader de mogelijkheden daartoe.

1



Hoe gaan we de inkomenspositie van ouderen solidair verbeteren?

Hierbij spelen een aantal dossiers:
1. hoogte van de AOW
2. opbouweis en daardoor soms onvolledig AOW
3. de stijgende AOW-leeftijdsgrens, met name de problemen voor ‘zware beroepen’, en de 

tekort schietende voorziening daarvoor in het pensioenakkoord
4. de partnertoets in de AOW
5. de uitblijvende indexeringen van de meeste aanvullende pensioenen, en de samenhang 

daarmee met de AOW-uitkering en het vermogensbeleid van pensioenfondsen
6. het nieuwe pensioenakkoord, waarbij de doorsneepremie afgeschaft wordt, en oude rechten

‘ingevaren’ moeten worden in het nieuwe stelsel
7. de toenemende groep werknemers – vooral jongeren – die geen aanvullend pensioen 

opbouwen.

1. Hoogte van de AOW
Wat betreft de hoogte van de AOW: deze zou moeten meestijgen met de verhoging van het 
minimumloon. Met name voor mensen met geen of zeer klein aanvullend pensioen is dat zeer 
belangrijk. Een hogere AOW leidt ook tot een betere dekkingsgraad van pensioenfondsen, waardoor 
indexering mogelijk wordt. Dat leidt weer tot extra belastinginkomsten (zie onze notitie over het 
minimumloon).

2. Opbouweis en daardoor soms onvolledige AOW
Je krijgt nu volledige AOW als je tenminste 50 jaar in Nederland gewoond hebt voorafgaand aan de 
datum waarop je AOW-uitkering ingaat. Voor ieder jaar dat je daarvan mist wordt je met 2% gekort. 
Kom je daardoor onder het sociaal minimum, dan kun je een aanvulling krijgen, de Aanvulling 
Inkomen Ouderen (AIO) tot dat sociaal minimum hebt. Je moet dan wel nu in Nederland wonen en er
geldt een inkomens-, vermogens- en partnertoets. Wonen in Suriname, toen dat nog behoorde tot 
het Koninkrijk der Nederlanden telt niet mee. Het plan om dit laatste te veranderen behoeft 
wetswijziging, zo oordeelde de Raad van State onlangs.

Een bredere en betere oplossing zou zijn de gehele opbouweis te schrappen. Dat voorkomt veel 
armoede onder migranten. In plaats van de opbouweis formuleren we als vereiste dat je al wel een 
legale verblijfstitel moet hebben voordat je AOW-recht ingaat (vgl. regeling bij bijstand).

3. De stijgende AOW-leeftijdsgrens

In het pensioenakkoord is geregeld dat de oorspronkelijke snelle stijging van de AOW-leeftijd (één-
op-één met de stijging van de gemiddelde levensverwachting volgens het CBS) gematigd werd tot 
tweederde van die stijging. 

Voorts is er een regeling afgesproken voor mensen met ‘zwaar werk’. Dat is eigenlijk geen regeling 
voor mensen met zwaar werk, maar een regeling waar in beginsel iedereen, ongeacht de zwaarte van
zijn werk, gebruik van kan maken. Als ten minste een aantal “mitsen” is ingevuld. 

De regeling voor zwaar werk die bedacht is, is tijdelijk; hij geldt van 2021 tot 2025. De regeling houdt 
in dat werknemers die in dit tijdvak een leeftijd bereiken van drie jaar voor hun AOW-leeftijd, kunnen
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stoppen met werken1. Dat kon voor 2021 natuurlijk ook al, maar vanaf 2021 mag de werkgever aan 
de werknemer per jaar afgerond € 22.000 uitkeren zonder dat hij daarover de zogeheten RVU-boete 
hoeft te betalen.  

De RVU-boete is in 2006 door het kabinet Balkenende III ingesteld en wordt geheven over 
uitkeringen die aan werknemers worden gedaan die eerder dan op hun AOW-leeftijd stoppen met 
werken. Met deze boete werd beoogd om het eerder stoppen met werken onaantrekkelijk te maken;
de AOW-leeftijd werd immers verhoogd en voorkomen moest worden dat er nieuwe VUT- of 
prepensioenachtige regelingen zouden worden ingesteld om toch eerder met werken te kunnen 
stoppen. 

In het pensioenakkoord is dus overeengekomen dat deze boete niet betaald hoeft te worden over 
uitgekeerde bedragen tot €22.000 per jaar, voor een periode van maximaal drie jaar. De €22.000 is 
het bedrag dat gelijk staat aan een bruto AOW-uitkering voor alleenstaanden.

Werkgevers zijn niet verplicht om die uitkeringen aan werknemers te doen. Een werknemer die drie 
jaar voor hun AOW-leeftijd willen stoppen met werken, kan die € 22.000 per jaar van zijn werkgever 
krijgen, als hij dat zelf kan afspreken met zijn werkgever of als daarover in zijn cao afspraken zijn 
gemaakt. In een cao kan natuurlijk nader bepaald worden wie wel en wie geen aanspraak kan maken 
op de uitkering. Daarbij kunnen criteria gesteld worden die de mogelijkheid vooral voor werknemers 
met zwaar werk open stellen. Zo is het bedacht. En in een aantal cao’s zijn dergelijke afspraken ook 
gemaakt, wat leidde tot een geheven loftrompet.

De praktijk 
De praktijk laat zien dat de overeengekomen regeling onvolkomen is, en wel om drie redenen. 

1. €22.000 per jaar is te weinig
Alleen een uitkering ter hoogte van de AOW, is voor werknemers die stoppen met werken niet 
genoeg om van te leven. Daar moet geld bij. Volgens de partijen bij het pensioenakkoord kunnen 
werknemers geld uit hun pensioenpot naar voren halen om de uitkering van € 22.000 aan te vullen. 
Geld uit je pensioenpot naar voren halen, betekent echter dat je minder van je pensioenkapitaal 
overhoudt voor de periode vanaf de AOW-leeftijd, waarvoor het eigenlijk bedoeld was. 
Lager betaalde werknemers hebben bovendien vaak een veel kleiner pensioenkapitaal en kunnen 
zich sowieso niet veroorloven om hiervan drie aar aanvulling op de € 22.000 te betalen. Voor hoger 
betaalde werknemers met zwaar werk betekent € 22.000 een grote inkomensterugval. Aanvulling 
hiervan uit hun eigen pensioenpot betekent ook in hun geval dat hun pensioenuitkering na het 
bereiken van de AOW-leeftijd ongeveer 5% tot 7% lager zal zijn. Levenslang. 

2. Drie jaar eerder stoppen is drie jaar geen pensioenpremie
Een werknemer die niet tot aan zijn AOW-leeftijd doorwerkt, maar drie jaar eerder wil stoppen, mist 
ook drie jaar pensioenpremie. Dat betekent dat de pensioenpot, waaruit hij geacht wordt geld naar 
voren te halen, drie jaar lang niet wordt aangevuld en dus kleiner is. Voor ongeveer een kwart van de
werknemers in Nederland geldt bovendien dat zij een zogeheten “verzekerde regeling” met “defined 
contribution” (vaste premie-inleg en een pensioenuitkomst die afhangt van rendementen) hebben, 
met een “oplopende premiestaffel”. De overheid heeft decennia geleden namelijk bedacht dat het 
geld dat voor een jonge werknemer wordt ingelegd in pensioen, veel langer kan renderen en dat om 
die reden voor jongere werknemers minder pensioenpremie mag worden betaald. Het gevolg is dat 
de overheid oplopende premiestaffels voorschrijft, waarbij voor jongere werknemers pakweg 7% of 
8% van hun pensioengrondslag aan premie wordt betaald, maar voor 60-plussers meer dan 30%. Een 

1  Het gaat om alle werknemers die geboren zijn vanaf 1 september 1954 tot en met 31 december 1961. 
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werknemer met zo’n verzekerde regeling die drie jaar eerder wil stoppen, mist dus drie “dure jaren” 
pensioenpremie. Maar ook de driekwart werknemers die hun pensioen bij pensioenfondsen 
opbouwen en voor wie meestal een doorsneepremie geldt (altijd dezelfde pensioenpremie, ongeacht
de leeftijd) missen dus drie jaar pensioenpremie als zij eerder stoppen. 

3. De boetevrijstellingsregeling is tijdelijk
Wanneer sociale partners in bedrijven en sectoren al samen besluiten om gebruik te maken van de 
boetevrijstelling om oudere werknemers inderdaad die drie maal €22.000 (= €66.000 per 
werknemer!) uit keren, zullen zij ook het gesprek moeten voeren over waar dit dan van betaald moet
worden. Het antwoord is “uit de loonruimte”. Dat wil zeggen dat in het totale budget dat voor het op
peil houden c.q. verbetering van arbeidsvoorwaarden beschikbaar is, een keuze gemaakt moet 
worden om voldoende middelen te hebben voor het doen van deze eerder-stoppen uitkeringen. 
Werknemers, vakbondsleden, zullen het misschien prima vinden om met een lagere loonsverhoging 
genoegen te nemen. Maar niet als daarmee alleen geld wordt gespaard voor een eerder-stoppen 
regeling voor collega’s die vóór 1962 geboren zijn. Dat ligt anders, als er perspectief is dat ook 
jongere werknemers in de toekomst gebruik kunnen maken van mogelijkheden om eerder te 
stoppen. Maar dat perspectief heeft de wetgever nog niet gecreëerd. Het organiseren van solidariteit
tussen generaties wordt daardoor bemoeilijkt. 

Het is een opgave om werkgevers ervan te overtuigen dat er een regeling moet komen die eerder 
stoppen mogelijk maakt. Kleinere werkgevers die toevallig een relatief groot aantal werknemers in 
dienst hebben zien de financiële bui al hangen. Maar ook voor grotere werkgevers zijn niet 
automatisch enthousiast. 

Er zijn subsidiemogelijkheden, maar de eisen waaraan moet worden voldaan om subsidie te krijgen, 
zijn lang niet voor elk bedrijf of voor elke bedrijfstak in te vullen. Het begint al met het feit dat er 
brancheorganisaties moeten zijn die de aanvraag doen. De administratie die gevoerd moet worden, 
is immens. Er moeten plannen van aanpak worden geschreven waarin ook gewerkt wordt aan 
“duurzame inzetbaarheid”; de meest recente term voor wat vroeger “goed personeelsbeleid” heette.
Activiteiten die in een bedrijf of bedrijfstak reeds zijn ontplooid om het werk voor oudere 
werknemers te verlichten (denk aan generatiepact-achtige regelingen), komen niet voor subsidie in 
aanmerking; de subsidiegelden stimuleren daarmee niet de vooroplopende bedrijfstakken en 
bedrijven, maar belonen de achterblijvers. En de besteding van elke ontvangen euro moet met 
accountantsverklaringen worden verantwoord. En ook de subsidiepotten zijn er maar tijdelijk.

Bedrijfstakken waarin in cao-afspraken wordt ingespeeld op de RVU-boetevrijstelling, zien dat maar 
weinig werknemers van de regeling gebruik maken. Dat komt soms door de voorwaarden die in de 
bedrijfstak zijn gesteld. Als je moet kunnen aantonen dat je 40 jaar in een bedrijfstak moet hebben 
gewerkt, maar het werknemersbestand bestaat voornamelijk uit vrouwen waarvan er heel veel 
enkele jaren niet hebben gewerkt omdat ze jonge kinderen hadden, valt de deelname aan de 
regeling uiteraard tegen. Maar het komt vooral omdat werknemers opzien tegen de financiële 
aderlating van een lager inkomen en een lager pensioen die het gevolg is van de huidige 
voorwaarden. 

Het is geen luxe wens van werknemers die zwaar werk doen, om eerder te stoppen. Hoewel het 
nuttig zou zijn om nog veel meer onderzoek te doen, weten we dat de gemiddelde 
levensverwachting in Nederland, waaraan de AOW-leeftijd gekoppeld is, voor grote groepen 
Nederlanders niet is weggelegd. Werknemers die decennia lang volcontinudiensten hebben gewerkt, 
lopen zoveel extra gezondheidsrisico’s, dat zij veel vaker op jongere leeftijd te kampen krijgen met 
gezondheidsproblemen en dat de kans op eerder overlijden ook groter is. En meer dan een miljoen 
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mensen in Nederland zitten in dergelijke ploegendiensten. Bij de politie en brandweer, in 
zorgberoepen, in de industrie, in de transportsector, noem maar op. 
werknemers die misschien geen nachtdiensten draaien, maar wel zwaar en dikwijls ook nog eens 
slecht betaald werk verrichten, lopen ook extra gezondheidsrisico’s. Zeker als zij ook nog eens wonen
in de wat mindere wijken, naast snelwegen en onder andere bezwarende omstandigheden. Het zijn 
bovendien werknemers die niet pas na hun universitaire studie, dus op 24- of 25-jarige leeftijd zijn 
begonnen met werken, maar reeds op hun 17e aan de slag waren als monteur, stratenmaker of 
havenwerker. 

Voor al deze werknemers geldt niet dat zij het juist uitdagend vinden om tot 70 jaar of langer actief 
te zijn in hun beroep. Voor al deze werknemers was het dus een ramp om te zien dat de AOW-leeftijd
van 65 jaar werd opgeschoven naar – inmiddels – 67 jaar, maar nog meer om te zien dat de overheid 
alle mogelijkheden om afspraken tussen sociale partners te maken waardoor de pijn hiervan zou 
kunnen worden verzacht, torpedeerde. Vroegpensioenregelingen zijn niet meer mogelijk en de RVU-
boete werd geïntroduceerd. Zij zijn gewoon op en versleten als zij de 60 jaar zijn gepasseerd en hun 
wens om eerder te stoppen is volstrekt legitiem. 

Waar moet op worden ingezet? 
Wat beslist zou helpen, is als de boete voor “eerder stoppen” niet alleen voor de eerste € 22.000 per 
jaar zou worden afgeschaft, maar voor een veel hoger bedrag. Dat voorkomt dat werknemers die 
geen uitgesproken zwaar werk doen, door de werkgever in de watten gelegd worden en met grote 
bedragen naar huis kunnen. Maar verhoging van het boetevrije bedrag maakt het wel mogelijk om 
afspraken te maken waardoor werknemers toch met een fatsoenlijk inkomen eerder kunnen 
stoppen, zonder dat hun pensioenuitkering daardoor ernstig wordt aangetast. En het kost de 
overheid nauwelijks iets.

Wat op langere termijn ook zou kunnen helpen, is dat werknemers die een toeslag ontvangen 
vanwege de zwaarte of onregelmatigheid van hun werk, deze fiscaal vriendelijk kunnen inzetten om 
te sparen voor pensioen. Hoe langer je die toeslag ontvangt, hoe meer mogelijkheden je hebt om 
eerder te stoppen en een lage uitkering vanuit je pensioenpot aan te vullen. 

Wat in elk geval noodzakelijk is, is de RVU-boetevrijstelling (nogmaals: waarbij het bedrag dus zal 
moeten worden verhoogd), ook na 2024 in stand te houden. Extra prettig zou het zijn als in alle 
bedrijven en sectoren een weegsysteem zou bestaan, waarmee de zwaarte van beroepen kan 
worden vastgesteld, zodat de juiste mensen van eerder-stoppenregeling kunnen profiteren. 

Daarnaast is in het pensioenakkoord afgesproken om te onderzoeken of het mogelijk is om de AOW-
leeftijd eerder in te laten gaan voor mensen die al 45 jaar werken. Probleem blijkt te zijn dat de 
registraties dit vaak niet kunnen aantonen. 

Een alternatief zou kunnen zijn om de AOW-leeftijd te verlagen voor mensen die een bepaalde, bij 
cao vast te stellen, minimumduur werken in beroepen waar statistisch gezien een significant hogere 
vroegere sterftekans en/of kans op eerdere arbeidsongeschiktheid is. De kosten van deze regeling 
voor een vroegere pensioenleeftijd verhalen we door een lagere vrijstelling (franchise) in de 
werkgeverslasten bij deze beroepen – dat geeft een goede prikkel om werken gezonder te maken. 

Voor deze vervroegde AOW-ers, en ook voor iedereen vanaf de reguliere AOW-leeftijd willen we ook 
een mogelijkheid om met deeltijdpensioen te gaan, waarbij volledig AOW uitbetaald wordt. 
Werkgevers mogen het brutoloon aan deze werknemers verminderen met deze AOW-uitkering. 

4. De partnertoets in de AOW afschaffen
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Dit is in lijn met onze voorgestelde wijziging in het inkomensvangnet dat de huidige bijstand vervangt
(Zekerheidsinkomen). De financiering kan deels geschieden door aanpassing in de ouderenkorting. 

De overheid zou neutraal moeten zijn in haar arrangementen naar samenstelling huishouden. Juist 
ook moderne vormen van ouderenhuisvesting zullen steeds meer hybride samenlevingsvormen 
kennen. 

5. De uitblijvende indexering van de aanvullende pensioenen

Al decennia kunnen de meeste en grootste pensioenfondsen niet indexeren. Daarmee zijn de 
deelnemers al ca. 20% van hun pensioen verloren. Ook komend jaar dreigt de indexering niet te 
kunnen plaatsvinden door de zeer strakke regelgeving.

Die regelgeving bepaalt nu dat er een dekkingsgraad nodig is van 110% bij een in de regelgeving 
verondersteld rendement van 0% voor de komende 40-45 jaar. 

Dat 0% rendement komt door de lage rente op staatsleningen, waaraan het in de regelgeving aan 
gekoppeld is. Maar in werkelijkheid zijn de rendementen veel hoger bij de meeste pensioenfondsen, 
ook in langdurige gemiddelden. De potten van pensioenfondsen lopen over, in 2020 steeg het 
ondanks de corona-crises 8% naar 1679 miljard euro. 

Daar tegenover staat dat door de vergrijzing ook de verplichtingen stijgen. Maar niet zo hard als de 
opbrengsten van het rendement en de premies. Met gelijkblijvende premies zou een rendement van 
ca. 2,5% boven de inflatie voldoende zijn om de vergrijzing, de stijgende levensverwachting én de 
indexering te kunnen financieren.

De door PvdA – in lij met pleidooi van FNV – voorgestelde verlaging van de norm voor indexering 
naar een dekkingsgraad van 105% zal waarschijnlijk echter onvoldoende zijn voor indexering bij de 
grootste en meeste pensioenfondsen, waaronder ABP, PFZW, PME en PMT. 

In het nieuwe pensioenakkoord wordt de garantie van opbouw van 70% van het gemiddelde loon 
van een gepensioneerde deelnemer (incl. AOW) losgelaten, en afhankelijk gemaakt van de situatie in 
het fonds. Daarmee verdwijnt het instrument van de dekkingsgraad. Die afschaffing is in belangrijke 
mate fictie, want de huidige ‘garantie’ bestaat materieel ook niet. 

Bij verhoging van de AOW, zeker met bijna 40% zoals hiervoor voorgesteld, verbetert overigens de 
dekkingsgraad enorm, omdat er veel minder hoeft te worden aangevuld. De pensioenen kunnen dan 
bij de meeste fondsen geïndexeerd worden.

Om risico’s bij het loslaten van de dekkingsgraad te voorkomen stellen wij voor om het 
vermogensbeleid van pensioenfondsen weer te reguleren, zoals dat voor de Paarse kabinetten ook 
was.  Het vermogensbeleid van pensioenfondsen moet saaier, degelijker en simpeler. Een grotere 
mate van zekerheid is meer waard dan hoge maar onzekere rendementen. Door bijvoorbeeld te 
beleggen in huurwoningen is een constant rendement van 4-5% mogelijk. Datzelfde geldt voor 
rendement uit hypotheken: zouden niet banken maar pensioenfondsen de hypotheekleningen 
verstrekken, dan kwam de hypotheekrente terecht bij (toekomstige) gepensioneerden in plaats van 
bij de aandeelhouders van banken. 

Pensioenfondsen moeten breder kijken dan alleen een goed pensioen voor de bij hen aangesloten 
leden. Het is ook in het belang van de deelnemers van pensioenfondsen dat er geïnvesteerd wordt in 
meer vaste banen in ons land, in de energietransitie, in meer betaalbare woningen, in goede 
betaalbare zorg, in onderwijs en innovatie. 
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We moeten daarom het vermogensbeheer van pensioenfondsen weer reguleren opdat rendementen
aanzienlijk meer zekerder worden en maatschappelijk duurzaam zijn. Producten met een te hoog 
risicoprofiel worden daarbij uitgesloten en verboden. Zoals bijvoorbeeld hedgefondsen, private 
equity en derivaten. Ook niet duurzame en niet sociale investeringen worden wettelijk uitgesloten en
verboden. Valutarisico liever ook zoveel mogelijk uitsluiten. Geen valutarisico betekent dat je dat 
risico ook niet hoeft af te dekken. 

Pensioenfondsen moeten zich zoveel mogelijk richten op goed , sociaal en duurzaam renderende 
investeringen in onze Europese economie. Woningen, hypotheken, bedrijven groot en klein. We 
maken van onze pensioenfondsen weer gewoon publieke investeerders. Dat is goed voor de 
pensioendeelnemers, die dan een zekerder en geïndexeerd pensioen krijgen, beter voor de 
Nederlandse economie en beter voor een duurzame samenleving.

6. Nieuwe pensioenakkoord

We moeten de invoering van individuele pensioenpotjes in ons stelsel van aanvullend pensioen 
zoveel mogelijk tegenhouden. In het pensioenakkoord wordt de doorsneepremie afgeschaft en 
komen er aparte regelingen voor jongeren en ouderen. Als iedereen levenslang pensioen opbouwt is 
dat volstrekt onnodig. Doordat de potjes meer individueel worden, moeten oude pensioenrechten 
gewaardeerd worden en ondergebracht worden in het nieuwe stelsel. Dit dreigt een enorme bron 
van juridische conflicten en rechtszaken te worden. En het levert niets op, behoudens neoliberale 
ideologische afbraak van de solidariteit in een collectief stelsel en meer risico voor 
pensioendeelnemers als deze verkeerd uitpakkende beslissingen nemen. Het risico daarop is juist bij 
laag geschoolden groot en de gevolgen zijn uiteraard bij de laagste inkomens het grootst. 

Het akkoord is een compromis omdat neoliberaal Nederland (VVD, D66 en CDA voorop) eigenlijk 
volledige individualisering zouden willen, met steun van de commerciële verzekeraars die maar wat 
graag de rol van pensioenfondsen zouden willen overnemen. We zouden moeten bezien of we 
tenminste onderdelen in het pensioenakkoord kunnen terugdraaien, zonder het akkoord op te 
blazen. In ieder geval dient het zgn. invaren van oude pensioenrechten in het nieuwe systeem 
zorgvuldig en rechtvaardig te gebeuren.

7. Pensioenplicht

Tenslotte het dossier van de pensioenplicht. Er zijn steeds meer werkenden die geen aanvullend 
pensioen opbouwen. In sommige sectoren en bedrijven is geen regeling gemaakt of afgesproken, en 
veel jongeren en de meeste flexwerkers zijn uitgesloten van pensioenregelingen. Zzp-ers kunnen 
maar in sommige regelingen mee doen. Maar een kwart van de zzp-ers en ook een kwart van de 
flexwerkers bouwt aanvullend pensioen op, bij de zzp-ers meestal via een verzekerde regeling bij een
commerciële verzekeraar. Ongeveer 10% van de werknemers bouwt geen aanvullend pensioen op.

In het pensioenakkoord is afgesproken dat er hierover nader overlegd wordt, maar meer dan 
vrijwillige aansluitingsmogelijkheden voor zzp-ers lijkt er niet in het vat te zitten. Dat moet echt veel 
beter.

Wij stellen voor om een pensioenplicht voor alle werknemers en zzp-ers (eventueel tot bepaald 
inkomen) te regelen Iedere werkgever moet dan een pensioenregeling treffen in overeenstemming 
met de vakbonden, en waar die niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn met de OR (en als die er 
niet is met het gehele personeel). Tenminste moet er een verbod komen om jongeren, flexwerkers 
en zzp-ers uit te sluiten in pensioenregelingen, en een deelnameplicht indien er voor hen een 
pensioenregeling is, gelijk andere werknemers. 
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Aandachtspunten/relevante feiten: 

 De meeste ouderen hebben weliswaar geen armoede maar de ongelijkheid bij ouderen is 
groot en de zekerheid van hun pensioen staat onder druk. Ongeveer 6% van de AOW-
huishoudens heeft minder dan € 250 per maand aan extra inkomsten (meestal aanvullend 
pensioen) en ongeveer 10% heeft tussen de € 250 en € 500 aan extra inkomsten. In beide 
gevallen betreft dit vooral alleenstaande AOW-ers, met een groter aandeel vrouwen. Daar 
staat tegenover dat 62% van de AOW-ers meer dan € 1000 per maand aan extra inkomen, 
waarvan 50% meer dan € 2000 per maand aan extra inkomen. De mensen met alleen AOW 
of slechts een klein aanvullend pensioen kunnen vaak niet rondkomen van hun inkomen, 
zeker als er ook hoge zorgkosten zijn (eigen risico, eigen bijdragen en niet in het basispakket 
vergoede zorg). Het merendeel van de pensioengerechtigden heeft een lager dan gemiddeld 
pensioen. Zo’n 10% van de werkenden bouwt bovendien nu geen aanvullend pensioen op. 
Dit betreft vooral flexwerkers en zzp-ers. Dit geeft een groot armoederisico in de toekomst. 
En degenen die wel pensioen opbouwen hebben al decennia geen indexatie ontvangen, 
waardoor hun koopkracht achteruit is gegaan met tientallen procenten. Het 
pensioenakkoord van Rutte III heeft verdere bedreiging van ons op solidariteit gebaseerde 
collectieve pensioenstelsel weliswaar bevroren, maar behoeft op onderdelen echt 
verbetering.

 De gevolgen van de grote ongelijkheid in ons land zijn in de levensverwachting terug te zien. 
De hoogste inkomens leven in Nederland gemiddeld 7,5 jaar langer dan de laagste inkomens.
Kijken we naar de levensverwachting in goede gezondheid, dan loopt het verschil zelfs op tot 
ruim 18 jaar! Mensen met een hbo- of wo-diploma leven gemiddeld 72 jaar in goede 
gezondheid, praktisch opgeleiden slechts ruim 53 jaar. Dat betekent dat je met een laag 
inkomen veel minder lang van je pensioen kunt genieten. Wie na zijn 50ste een zwaar beroep 
uitoefent – metselaar, timmerman of verpleegkundige bijvoorbeeld – veroudert in een jaar 
tijd biologisch niet 12, maar 28 maanden. Praktisch opgeleiden beginnen gemiddeld eerder 
met werken en werken daardoor gemiddeld 10 jaar langer dan hoopopgeleiden. Ze betalen 
daardoor langer premies, betalen mee aan de studie van de hbo- of wo-opgeleide en gaan 
gemiddeld eerder dood, dus krijgen minder lang een pensioenuitkering. De 
bedrijfsartsenvereniging NVAB heeft al gewaarschuwd dat het voor sommige werknemers nu
al moeilijk is om de pensioenleeftijd te halen. Ze kampen vaker met aandoeningen. Het kan 
om fysiek zwaar werk gaan, maar ook bij veel stress en bij onregelmatige werktijden met 
ploegen- en nachtdiensten. Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) komen er als we 
niets veranderen tot 2030 ruim 600.000 kwetsbare ouderen bij. In verband met de stijgende 
levensverwachting is de AOW-leeftijd verhoogd, maar dat gaat nu veel te snel en houdt geen 
rekening met bovenstaande enorme ongelijkheid.
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