OVERHEIDSAKKOORD

Tot wel 15% minder pensioen voor 2,8 miljoen mensen

DE TRUC VAN RUTTE:

JE WORDT BELAZERD!
Net voor de zomervakantie toverde
het Kabinet samen met drie vakcentrales, maar zonder de FNV, een
deal uit de hoge hoed: 5,05% loon
voor medewerkers van Politie, Rijk,
Defensie, Rechterlijke Macht en
Onderwijs. Maar om 600.000 mensen
een loonsverhoging te geven, wordt
ingegrepen in de pensioenen van 2,8
miljoen mensen. Dus ook in de pensioenen van mensen die daar géén
loonsverhoging voor terugkrijgen.
DE ROOKMACHINE
Het Kabinet en de andere vakbonden
ronken over deze deal die toch immers
zo mooi lijkt. Maar de rookmachine
gaat aan als het gaat om de vraag hoe
dit betaald moet worden: voor een belangrijk deel door jou zelf! Tot wel 15%
minder pensioen straks voor alle ABP-ers
en risico op pensioenverlaging voor de
gepensioneerden. Dus nu een extra pak
koffie, maar straks moet je je huis verkopen! En als je dit wilt voorkomen, moet je
2 jaar langer doorwerken.
DE VERDWIJNTRUC
Dit akkoord is een half akkoord: Een
paar belangrijke eisen van alle vakbonden, waar door het Kabinet eerst ‘Ja’
tegen was gezegd, zijn verdwenen, en
niet in het akkoord opgenomen. De
doorgeslagen flexibilisering zou worden
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aangepakt en alle voorgestelde verslechteringen zouden door het Kabinet
van tafel worden gehaald. Het Kabinet
dreigde de vakbonden met de grote
verdwijntruc: Nu, binnen 24 uur tekenen,
anders is het geld verdwenen! Daar zijn
de andere bonden voor gezwicht.
EEN MUNTJE UIT JE OOR
De deal van Rutte is voor het Kabinet
nog goedkoper dan hij lijkt: Niet alleen
wordt hij voor een belangrijk deel door
jezelf betaald, uit pensioengeld, maar
het Kabinet krijgt hierdoor ook nog eens
honderden miljoenen extra inkomstenbelasting. Deze deal kost het Kabinet
dan ook slechts 0,85% extra loon per
jaar. Hoezo waardering?
WIJ ACCEPTEREN DIT NIET!
Wat wil de FNV? Deze deal moet van
tafel! En we gaan er samen voor zorgen
dat er een goed akkoord komt!
1. Geen verslechtering van het
pensioen.
2. Een fatsoenlijke loonsverhoging
waaruit waardering blijkt.
3. Alle verslechteringen moeten van
tafel.
4. Doorgeslagen flex moet worden
aangepakt. Dus vaste contracten
voor vast werk.
5. Er moet ruimte zijn voor specifieke
afspraken in alle sectoren.
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Mooie deal toch?
Het lijk een mooie deal: 5,05% loon erbij. Maar
dat betaal je voor een groot deel zelf: van die
5,05% was 0,8% al lang binnen door de vorige
pensioenversobering, maar voor het gemak
heeft het Kabinet die nog een keer meegeteld.
En nog eens 1,4% wordt gefinancierd via een
slechter pensioen. Daardoor komt er feitelijk
niet meer dan 2,85% in 2 jaar aan ‘nieuw geld’
bij (5,05%-0,8%-1,4%); dat is nog geen 1,425%
per jaar. En als je dan bedenkt dat het Kabinet
door een lagere pensioenpremie meer belasting van jullie ontvangen, kost deze deal van
5,05% het Kabinet 0,85% loon per jaar. Dat is
wat het Kabinet over heeft voor haar medewerkers die al 4,5 jaar op de nullijn zitten!
Ik ben met pensioen, moet ik betalen?
Tja, als je al een pensioenuitkering hebt, heeft
deze deal niets goeds voor jou in petto. Het
lijkt er op dat deze deal tot gevolg heeft dat je
tot ongeveer 2% minder pensioen gaat ontvangen. Daarnaast mag ABP door dit akkoord
tot 2021 geen herstelpremie opleggen, en is
dus het risico van afstempelen nog groter
geworden. Bovendien: Als er straks weer geïndexeerd kan worden, dan zal dat op basis van
prijsstijgingen en niet op basis van loonstijgingen gaan, en dat is minder dan loonindexatie.
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