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Aan alle leden van FNV Bouw,

Het rommelt rondom de pensioenen. De kranten staan er vol van en in de keet of op

kantoor hoor je soms de wildste verhalen. In deze brief geven we aan wat er aan de hand

is en hoe FNV Bouw zich inzet om ook in de toekomst een fatsoenlijk pensioen veilig te

stellen.

‘De Nederlander’ wordt gemiddeld steeds ouder. Dat is natuurlijk goed nieuws, maar het betekent

wel dat langer AOW en pensioen moet worden betaald dan waarmee rekening is gehouden.

En vooral ook: langer dan waarvoor is gespaard. Daar komt bij dat de financiële crisis duidelijk

heeft gemaakt dat de ‘schokbestendigheid’ van ons pensioenstelsel, volgens deskundigen het

beste ter wereld, moet worden versterkt.

Het antwoord van de politiek hierop is duidelijk: AOW- en pensioenleeftijd moeten omhoog en

pensioenfondsen moeten nog voorzichtiger opereren. Zó voorzichtig dat de pensioenopbouw

voor werknemers wordt beperkt en de koopkracht voor gepensioneerden niet op peil kan worden

gehouden. Dat kan namelijk alleen als pensioenfondsen kunnen beleggen en dus enig risico

mogen nemen. Simpelweg sparen levert te weinig op.

Vorig jaar hebben werkgevers en vakbonden een pensioenakkoord gesloten. Daarin staat dat de

standaard AOW-leeftijd vanaf 2020 omhoog gaat, maar je er ook dàn nog voor kunt kiezen om toch

vanaf 65 AOW te ontvangen. Dat is erg belangrijk voor mensen in onze sectoren, die vaak al vanaf

jonge leeftijd zwaar werk doen. Daarnaast is afgesproken dat er werk wordt gemaakt van het aan

de slag krijgen èn houden van oudere werknemers. In het akkoord staat verder dat de schok-

bestendigheid van ons pensioenstelsel verder wordt uitgewerkt.

En daarover is de afgelopen maanden onderhandeld. Tussen werkgevers en vakbonden. Maar ook

met het kabinet. Dat moet immers ook iets doen: niet zomaar de AOW-leeftijd verhogen, maar óók

toezeggen dat de AOW-uitkering omhoog gaat. Mensen die straks kiezen voor AOW vanaf 65 zouden

anders minder krijgen dan nu. Bovendien moet de politiek ruimte geven aan pensioenfondsen om

verstandig met onze pensioengelden om te gaan.
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De FNV heeft onlangs een adempauze in die onderhandelingen ingelast. Het leek er immers op of

straks alle risico’s alleen nog maar bij werknemers en gepensioneerden worden neergelegd en

werkgevers ‘de dans ontspringen’. Die deden net of de pensioenpremie voor hen bevroren werd.

Er is inderdaad geen sprake meer van automatische premieverhoging bij een nog verder stijgende

levensverwachting, maar net als nu moeten ook straks gewoon aan de cao-tafel afspraken kunnen

worden gemaakt over premiehoogte en -verdeling. Pensioen is en blijft een gezamenlijke

verantwoordelijkheid. Van werknemers, van gepensioneerden èn van werkgevers.

Daarnaast moet worden gezocht naar de beste mix tussen voldoende zekerheid over het ‘start-

pensioen’ en koopkrachtbehoud daarna via een (indien mogelijk) jaarlijkse verhoging daarvan. Voor

dat laatste moeten pensioenfondsen zoals gezegd enige beleggingsvrijheid hebben. Probleem is

dat die vrijheid kleiner wordt naarmate de gevraagde zekerheid aan het begin meer ‘in beton is

gegoten’ en de overheid strengere eisen stelt.

Momenteel wordt binnen de FNV hard gewerkt aan de beste oplossing voor deze problemen. Met

nauwe betrokkenheid van FNV Bouw. U mag er vanuit gaan dat de bond daarbij uw belang steeds

voor ogen heeft. We zijn er tenslotte voor u! Indien er een nieuw pensioenakkoord komt, zal

FNV Bouw ledenbijeenkomsten organiseren. U zult daarvoor vanzelfsprekend worden uitgenodigd.

Ten slotte: ik hoop u met deze brief wat meer inzicht te hebben gegeven in de stand van zaken in

de ingewikkelde pensioendiscussie. Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u natuurlijk altijd bij de

bond terecht. Als u ook onze website (www.fnvbouw.nl) in de gaten houdt, blijft u bovendien op de

hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,

John Kerstens

Voorzitter


