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Pensioenakkoord
Van 12 tot en met 15 juni kunnen FNV leden stemmen over het voorstel voor een
nieuw pensioenstelsel. In het principeakkoord zijn afspraken gemaakt over oa het
vertragen van de stijgende pensioenleeftijd, pensioenopbouw voor zelfstandigen
en boetevrij eerder stoppen met werken. Veel is echter nog niet concreet
uitgewerkt. Hiervoor zal het kabinet een stuurgroep instellen, bestaande uit
vertegenwoordigers van sociale partners en het kabinet.
De afspraken op een rij
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De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden en
gaat daarna minder snel omhoog maar blijft gekoppeld aan de
levensverwachting (8 maanden per verwacht extra levensjaar). Hierbij is
geen rekening gehouden met verschillen in leeftijdsverwachting;
hoogopgeleiden leven in Nederland gemiddeld langer dan lager
opgeleiden. Ook wie na zijn 50ste een zwaar beroep uitoefent –bv een
verpleegkundige- leeft minder lang in goede gezondheid.
Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om (maximaal 3 jaar)
eerder te stoppen op basis van cao-afspraken. Afspraken hierover
worden dus gemaakt in het arbeidsvoorwaarden overleg tussen
werkgevers en werknemers.
Er komt een onderzoek naar of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na
45 dienstjaren.
Rendementen van de pensioenfondsen kunnen eerder toegekend
worden aan de deelnemers doordat de extra reserves van
pensioenfondsen niet langer verplicht worden gesteld (dekkingsgraad
wordt op 100% gesteld). Hierdoor kan het pensioen eerder meestijgen
met de prijzen (indexatie). Andersom geldt ook: pensioenen kunnen ook
eerder gekort worden bij tegenvallende economische groei, er is immers
geen buffer meer.
Afschaffing van de doorsneepremiesystematiek; Het premiepercentage
blijft voor iedereen gelijk, maar naarmate iemand jonger is, geeft de
betaalde premie recht op meer pensioen. Oudere deelnemers (veertigers
en vijftigers) bouwen dan minder pensioen op dan in het huidige
systeem. In het akkoord is afgesproken dat deze werknemers
gecompenseerd gaan worden. Deze zogenaamde ‘transitiekosten’
zouden gefinancierd kunnen worden uit de huidige buffers of dmv extra
premies. Dit zal nog nader uitgewerkt moeten worden.
De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in 2020
en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval een stuk
kleiner
Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve
pensioenstelsel. Deelname is echter niet verplicht.

Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

