
Stuurgroep uitwerking pensioenakkoord   
 
De organisatie voor uitwerking van de afspraken uit het pensioenakkoord is opgedeeld in 
vier lagen: 
 

 
 
Van onder naar boven:  
 
Technische werkverbanden 
Technische werkverbanden werken deelonderwerpen uit. Voorbeelden hiervan zijn: het 
nieuwe contract, afschaffen doorsneesystematiek en compensatie van de groepen die 
worden geraakt door afschaffing van de doorsneesystematiek.  
 
Voorbereidingsgroep 
De stukken die een technisch werkverband oplevert, worden in de voorbereidingsgroep 
beoordeeld en voorzien van advies. En gaan daarna naar de stuurgroep. 
 
Stuurgroep 
De stuurgroep neemt besluiten aan de hand van de adviezen die de voorbereidingsgroep 
aanlevert.  
 
Bestuurlijk Overleg 
Lukt het in de stuurgroep niet om een besluit te nemen over een deelonderwerp, dan wordt 
dit voorgelegd aan het bestuurlijk overleg.  
 
Klankbordgroep 
Daarnaast is er een klankbordgroep ingericht om besluiten af te stemmen met 
vertegenwoordigers van ouderen- en jongerenorganisaties.  
 
Wetenschappelijk Beraad 
Dit wetenschappelijk beraad bestaat uit wetenschappers van diverse disciplines die hun visie 
geven op de uitwerking van de afspraken uit het akkoord. 
 



Samenstelling 
Het bestuurlijk overleg en achtereenvolgens de stuurgroep, de voorbereidingsgroep  en de 
technisch werkverbanden bestaan alle uit vertegenwoordigers van vakbonden, werkgevers 
en het kabinet.  
Han Busker zit namens de FNV in het bestuurlijk overleg en Tuur Elzinga In de stuurgroep. In 
de voorbereidingsgroep en ieder werkverband zitten mensen van FNV Team Pensioenen.  
 

Tijdspad 
Het tijdspad voor uitwerking van afspraken uit het pensioenakkoord is als volgt vastgesteld: 

 De stuurgroep (met alle onderliggende groepen) legt eerst de nadruk op uitwerking van 
het pensioencontract. Deze uitwerking moet klaar zijn in april 2020.  

 Daarna start het wetgevingstraject om in 2022 het nieuwe pensioencontract te kunnen 
gaan inrichten. 

 

Doelen halen staat voorop voor de FNV  
We vinden dit een ambitieus tijdspad. De FNV ondersteunt deze route zolang zorgvuldigheid 
en het behalen doelen maar voorop blijft staan.  
 

Andere afspraken ook onder regie stuurgroep  
De stuurgroep voert ook regie over deze andere afspraken uit het pensioenakkoord:  

 pensioen voor alle werkenden 

 eerder met pensioen bij zwaar werk  


