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Veenendaal, 3 juni 2019
Betreft: Onderhandelingen over toekomst pensioenstelsel

Geachte minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, geachte voorzitters van de gezamenlijke
vakcentrales, werkgeversorganisaties en de Sociaal-Economische Raad,
Naar aanleiding van de brief (d.d. 31 mei 2019) van minister Koolmees (Sociale Zaken en
Werkgelegenheid) met de uitnodiging aan de sociale partners om de onderhandelingen over een
nieuw pensioenstelsel te hervatten, vragen wij uw aandacht voor enkele concrete aanbevelingen van
de RMU wat betreft de toekomst van het pensioenstelsel.
De RMU is een christelijke vakorganisatie waarin werknemers en ondernemers verenigd zijn, zodat
gezocht is naar een afgewogen visie tussen de verschillende belangen.
Allereerst waardeert de RMU uw bereidwilligheid om de onderhandelingen voor een
pensioenakkoord weer te hervatten. Een breed gedragen pensioenakkoord is keihard nodig. Niet
alleen omdat het thema leeft onder de mensen, maar ook om hen weer perspectief te geven op een
serieuze en gezamenlijke aanpak van de pensioenproblematiek. En omdat een hervorming gevolgen
heeft voor tientallen jaren. We moeten zorgen dat alle generaties een goed pensioen kunnen
opbouwen, maar ook dat we de lasten en lusten eerlijk zullen verdelen.
De RMU heeft een aantal concrete aanbevelingen:

1. Laat AOW-leeftijd niet bevriezen, maar structureel minder snel stijgen
Op dit moment is de verdere stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting: bij
een toename van de levensverwachting met bijvoorbeeld één jaar stijgt de AOW-leeftijd (gefaseerd)
ook met één jaar. Maar het is niet realistisch om te veronderstellen dat als we langer leven ook
langer kunnen werken.
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De RMU is daarom groot voorstander van een alternatief: laten we bij een verdere toename van de
levensverwachting deze toename slechts voor maximaal de helft meenemen in een verhoging van de
AOW-leeftijd. Dus bij een toename van de levensverwachting met bijvoorbeeld één jaar stijgt de
AOW-leeftijd met maximaal een half jaar. Met deze oplossing wordt de stijging van de AOW-leeftijd
afgeremd, houden we de AOW betaalbaar, en houden we oog voor het gegeven dat gemiddeld
ouder worden en gezondheid niet zomaar hand in hand gaan.

2. Zoek maatwerk voor zware beroepen, bijvoorbeeld door herinvoering prepensioen
De RMU vraagt u om serieus aandacht te besteden aan mensen met zware beroepen. Van sectoren
waarin het werk zo zwaar en belastend is, kunnen we niet verwachten dat deze mensen het tot ver
boven hun 65e levensjaar volhouden. De RMU roept u op om een adequatere invulling te geven aan
het begrip ‘zware beroepen’.
De RMU meent dat oplossingen vooral per branche moeten worden gevonden. Geef vanuit de
overheid werkgevers en werknemers de (fiscale) ruimte om extra regelingen te creëren waardoor
werknemers eerder kunnen stoppen met werken. De RMU denkt aan de herinvoering van een vorm
van prepensioen. Zo kunnen sociale partners in de desbetreffende sector of branche zorgen voor een
maatwerkoplossing.

3. Pensioensysteem met degressieve opbouw: akkoord, maar verdeel de offers eerlijk
De lasten en lusten van een nieuw pensioenstelsel moeten eerlijk verdeeld worden over alle
generaties. Iedereen is het er wel over eens: we moeten daarom overstappen van een
doorsneepremie naar een systeem van degressieve opbouw. Jongeren en ouderen betalen dan wel
dezelfde pensioenpremie, maar bouwen een pensioenaanspraak op die afneemt naar mate de
leeftijd stijgt.
Maar het knelpunt is dat deze transitie veel tijd en ook veel geld zal gaan kosten. De RMU roept
daarom alle partijen op om hierin te zoeken naar een zo breed mogelijk draagvlak, een realistisch
tijdpad om dit te realiseren en een eerlijke verdeling van de offers over alle generaties.

4. Investeer in vertrouwen door persoonlijk pensioensparen en keuzevrijheid
Mensen moeten weer vertrouwen krijgen dat hun afgedragen pensioenpremies na hun
pensioenleeftijd ook echt iets gaan opleveren. De RMU is daarom voorstander van een persoonlijk
pensioenpotje, zodat iedereen meer inzicht krijgt in zijn eigen pensioen. Dat is mogelijk door de
pensioenpremies direct aan het pensioenpotje van de werknemer toe te voegen.

Ook wil de RMU meer keuzevrijheid en maatwerk. Bijvoorbeeld door de mogelijkheid te geven voor
een verplichte pensioendeelname zonder een verplichte uitvoerder. Ook ontstaat er zo steeds meer
ruimte voor het RMU-voorstel om pensioen en een mogelijke aflossing van een hypotheekschuld aan
elkaar te verbinden.
Hoewel de RMU voorstander is van het opbouwen van een persoonlijk pensioenvermogen, wil de
RMU tegelijkertijd ook de risico’s gezamenlijk delen van tegenvallende beleggingen,
arbeidsongeschiktheid of het overlijden van de partner.

5. Zorg dat zzp’ers ook pensioen kunnen opbouwen, maar zonder verplichting
Zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) zijn nu zelf verantwoordelijk voor hun eigen pensioen, maar
in de praktijk regelen weinig zelfstandige ondernemers hun oudedagsvoorziening. Dat is niet alleen
in hun eigen nadeel, maar legt ook een bom onder het sociale stelsel. We kunnen alleen profiteren
van goede sociale (pensioen)regelingen als we ook met z’n allen bijdragen aan de lasten. Echter, het
groeiend aantal flexwerkers en zzp’ers slaat hier een gat in. Daarom vraagt de RMU u te kijken naar
een goede pensioenregeling voor zzp’ers.
Een verplichting om als zzp’er pensioen op te bouwen gaat te ver en zal juridisch ook lastig te
realiseren zijn, maar de RMU vindt deelname aan ZZP Pensioen een goede oplossing: dit leidt tot een
verplichte minimale opbouw, met keuzevrijheid voor eventueel een hogere inleg. Hiermee zal de
inkomensdaling na het bereiken van het pensioen minder groot zijn.

6. Onderzoek of historie een redelijke graadmeter is voor bepalen rekenrente
De huidige benadering van de rekenrente kenmerkt zich door veel transparantie en door grote
voorzichtigheid. Deze benadering heeft op zich de steun van de RMU: het zou niet goed zijn de
rekenrente zodanig te verhogen dat er op korte termijn voor iedereen ruimte ontstaat, terwijl op de
langere termijn blijkt dat de pensioenfondsen moeten korten op de pensioenen wegens een gebrek
aan middelen.
Niettemin vraagt de RMU wel aandacht voor het feit dat de rekenrente zoals Nederland die hanteert,
te weten gebaseerd op de actuele marktsituatie, wel één van de laagste van Europa is. De
pensioenfondsen moeten daardoor veel geld in kas houden. Bovendien moeten ze
pensioenuitkeringen gaan korten als ze onder de dekkingsgraden uitkomen. Iedereen zal beamen dat
dit absoluut niet wenselijk is en in de samenleving voor veel onrust zal zorgen.
De Europese pensioentoezichthouder pleitte er eerder voor om de rekenrente te baseren op
historische gegevens in plaats van alleen op de actuele situatie. Pensioenfondsen kijken immers ook
tientallen jaren vooruit als ze pensioenverplichtingen aangaan, waarom zouden zij dan niet tientallen
jaren achteruit mogen kijken om realistische keuzes te maken? De RMU is een voorstander om in

ieder geval te onderzoeken en inzichtelijk te maken welke gevolgen door het hanteren van een
rekenrente op basis van historische gegevens voor de pensioenfondsen we redelijkerwijs kunnen
verwachten.
Tot slot: de RMU hoopt dat u mede met deze concrete aanbevelingen op korte termijn tot een
pensioenakkoord kunt komen. Tot slot wenst de RMU u wijsheid en boven alles Gods onmisbare
zegen toe in uw verantwoordelijkheden en in het bijzonder bij deze onderhandelingen.
Met vriendelijke groet,

Mr. J.G.N. Schreuders
Coördinator arbeidsvoorwaarden RMU

