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Dames en heren 

Afgelopen dinsdag heeft de Vakcentrale voor Professionals haar steun 

uitgesproken voor het ontwerpadvies. Dat betekent dat nu definitief een 

begin kan worden gemaakt met de uitwerking van het pensioenakkoord. 

Binnen onze aangesloten organisaties was ongeveer driekwart voor het 

akkoord, een kwart was tegen. Een duidelijke meerderheid, zou je 

zeggen. 

Maar daar past een nuance bij. Want de voorstemmers binnen de VCP 

hebben een duidelijk voorbehoud gemaakt. Een ja stem betekent voor hen 

en dus ook voor de VCP geen blanco cheque. Alles staat of valt met de 

uitwerking. 

Vanwaar deze nuance? Het antwoord is simpel: hoe ingewikkeld de 

pensioendiscussie ook mag zijn, uiteindelijk gaat het om helderheid en 

vertrouwen, voor alle deelnemers: de werknemers en de 

gepensioneerden. Daar tilt de VCP zwaar aan. 

De Sociaal Economische Raad staat nu op het punt een klap te geven op 

het advies dat hier voor ligt. De uitwerking gaat met name om dit advies, 

dat moet gaan zorgen voor een goed evenwichtig en solidair 

pensioencontract met indexatieperspectief voor alle generaties en een 

fatsoenlijke compensatieregeling voor het afschaffen van de 

doorsneesystematiek. 

Binnen een goed toekomstbestendig pensioenstelsel hoort naar onze 

overtuiging ook een goede regeling voor ZZP’ers. Die is er helaas niet 

gekomen. Een verplicht pensioen voor deze groep was wat de VCP betreft 

beter geweest. Het ontbreken hiervan ziet de VCP als een donkere wolk. 

Vroeg of laat trekt dit een wissel op onze sociale zekerheid. Een gemiste 

kans. 



Na het stuklopen van de onderhandelingen in november heeft de VCP een 

eigen pensioenplan opgesteld. In de heropende onderhandelingen zijn de 

te bereiken resultaten belangrijker geworden dan de instrumenten. Daar 

worden de betrokken partijen op afgerekend. Resultaten die de 

professionals perspectief bieden voor een goede oudedag.  

Veel zal afhangen van de te vormen stuurgroep die het akkoord moet 

gaan uitwerken. Er zijn heldere doelen en waarborgen geformuleerd, en 

de VCP zal daar vanaf dag 1 scherp over waken. De VCP zal de 

gesprekken op inhoud voeren, zoals we dat altijd hebben gedaan.  

We hebben nu met zijn allen een hele belangrijke horde genomen, maar 

er komen er nog meer. De VCP zal de voortgang toetsen aan de te 

bereiken resultaten die we samen hebben geformuleerd. Dat wordt onze 

inzet binnen de stuurgroep. Zodat we voldoen aan wat onze aangesloten 

organisaties van ons verwachten. Kritisch en positief, want het gaat 

uiteindelijk om de pensioentoekomst van ons allemaal. 

Dank u wel. 


