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Joost Dobber 

Breda 

FNV Bondgenoten wil dat werknemers die vervroegd met pensioen zijn gegaan worden gecompenseerd, 

nu ze worden geconfronteerd met een eenmalig inkomensgat . Sinds 1 april van dit jaar begint de AOW-
uitkering niet meer op de eerste dag van de maand waarin de werknemer 65 wordt, maar op zijn 

verjaardag zelf. Vette pech voor wie laat in de maand jarig is, aldus de vakbond, want het prepensioen
stopt op de laatste dag van de maand daarvoor. Het inkomensgat kan oplopen tot 1400. 

Gisteren diende de rechtszaak die de vakbond namens alle gedupeerde vutters aanspande voor de 
meervoudige kamer in Breda. Als model diende Ton Aarts, die na drieënveertig jaar te hebben gewerkt als 

onderhoudsmonteur in de metaalindustrie vier jaar geleden met vervroegd pensioen ging. Maar in oktober 
vorig jaar hoorde Aarts dat zijn AOW niet op 1 april begon, maar pas op 29 april, zijn 65ste verjaardag. 

Omdat zijn prepensioen wel afliep op 31 maart, liep hij eenmalig 667 mis. 

We hebben ons geld uitgesmeerd, wat rekeningen later betaald , vertelt Aarts de rechters. Zo n 25 bijna 

gepensioneerde FNV-leden luisteren mee. Zij hebben vooraf voor de deur actiegevoerd. Daardoor kwamen 
we die maand wel door. 

De FNV wil voorkomen dat een groot deel van de 200.000 mensen die nu met vervroegd pensioen zijn, 
hetzelfde probleem krijgen. In een brief van de Stichting van de Arbeid, waarin werkgevers en 

werknemers samenwerken, verzocht het om compensatie voor die groep. Maar de vorige minister van 
Sociale Zaken, Henk Kamp, vond dat de pensioenfondsen die prepensioen uitvoeren het gat moesten 

vullen. Doordat hun dekkingsgraad onder de verplichte 105% ligt, mogen veel fondsen dat helemaal niet. 

De vakbond vindt de maatregel discriminatie op basis van geboortedatum en een voorbeeld van 

onbehoorlijk bestuur, omdat de spelregels zijn veranderd zonder dat mensen de tijd hadden om zich erop 
voor te bereiden. De vakbond eist dat de Sociale Verzekeringsbank, die de AOW uitkeert, de gedupeerden 

het misgelopen bedrag als schadevergoeding geeft. Maar de SVB betoogde in de rechtszaal niets anders 
te kunnen dan de wetswijziging uit te voeren en dat de overheid geen partij is bij het prepensioen. 

De uitspraak is over zes weken. 
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Bezuiniging 

Gedupeerden 

De latere startdatum van de AOW levert de overheid jaarlijks ongeveer 60 mrd op. Mensen in prepensioen 
van wie het pensioenfonds onvoldoende dekkingsgraad heeft en arbeidsongeschikten die een private 

uitkering van hun werkgever krijgen, worden getroffen. WW-, WIA- en WAO-uitkeringen lopen wel door 
tot de verjaardag. 
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