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Den Haag, 11 februari 

 

Aan: alle deelnemers aan de pensioenacties 

 

Beste actievoerder(s), 

 

VNO-NCW en MKB-Nederland heten jullie vandaag van harte welkom bij de Malietoren. Wij willen 

net zo graag als jullie een doorbraak in het ‘pensioendossier’. Dat is keihard nodig. Voor het 

vertrouwen in ons pensioenstelsel, om dreigende kortingen af te wenden en vanwege de 

veranderende arbeidsmarkt.  

Afgelopen november waren we dicht bij een akkoord en wij zien nog steeds voldoende 

aanknopingspunten om tot een afronding te kunnen komen die goed is voor iedereen. Voor ons 

staan daarbij vijf zaken centraal die overeenkomen met  jullie zorgen: 

 

1. Meer kans op indexatie met twee nieuwe pensioencontracten. Er lag dit najaar op hoofdlijnen 

een deal met de vakbeweging voor twee nieuwe pensioencontracten, waarbij we zouden 

overgaan op leeftijdsonafhankelijke premies. Een eerlijker systeem voor jong én oud én beter 

toegesneden op de moderne arbeidsmarkt. Contracten met een veel grotere kans op indexatie, 

want er hoeven geen enorme buffers meer te worden opgebouwd, zoals nu.  

2. Betere aansluiting bij de arbeidsmarkt. Met de nieuwe pensioencontracten kunnen ook zzp’ers 

eenvoudiger pensioen opbouwen in de 2e pijler en wordt pensioen transparanter en 

persoonlijker.  

3. De één op één koppeling van de pensioenleeftijd aan de levensverwachting is op termijn niet 

houdbaar en moet worden aangepast. 

4. Eerder stoppen waar nodig met goed maatwerk. Tijdens het pensioenoverleg met het kabinet 

lagen er -naast een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd- fiscale maatregelen op tafel om te 

zorgen dat mensen in zware beroepen eerder konden stoppen: met een aantrekkelijker 

deeltijdpensioen, verlaging van de RVU én extra budget voor maatwerk in sectoren. Dit pakket 

van zo’n 7 miljard euro bood veel soelaas voor werkenden én werkgevers. Want ook wij zien 

specifieke sectoren waarin het steeds lastiger wordt voor mensen om gezond de eindstreep te 

halen. Mensen hadden met deze plannen eerder AOW gekregen en er was veel ruimte voor 

maatwerk per sector, want een nieuwe (generieke) VUT is niet de weg. 

5. Samen verantwoordelijkheid nemen. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, waar 

werkgevers en werknemers gezamenlijk de verantwoordelijkheid voor dragen. Laten we die 

gedeelde verantwoordelijkheid waarmaken in plaats van eenzijdig actievoeren.  

 

Nederland heeft een goed pensioenstelsel. Om dat in de toekomst te behouden is aanpassing nodig. 

We nodigen de vakbeweging uit met ons mee te doen en weer aan tafel te komen, samen met het 

kabinet. Want alleen samen kunnen we echt iets bereiken voor jong én oud. Meer weten over onze 

visie op pensioen? Kijk op www.vnoncw.nl of www.mkb.nl.  

 

Vriendelijke groet, 

http://www.vnoncw.nl/
http://www.mkb.nl/

