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Update van het BPL pensioenfront
Jullie lezen, horen, zien veel in de media over pensioenen. Ook van
BPL hebben jullie een paar weken geleden een brief ontvangen over
de situatie van BPL.
Op dit moment zijn wij in afwachting van wat minister Koolmees eventueel
wil doen om kortingen van reeds opgebouwde pensioenen, forse
premieverhogingen en/of kortingen van de jaarlijkse pensioenopbouw te
voorkomen. Bonden, werkgevers en het BPL bestuur hebben gezamenlijk een
brief gestuurd naar de minister met het dringende verzoek om ons hiertoe
oplossingen aan te reiken. Sociale partners: werkgevers en bonden, moeten
zich verder kunnen richten op de uitwerking van het gesloten akkoord over
het nieuwe pensioenstelsel.
De reden om het verzoek gezamenlijk aan Koolmees te doen is duidelijk: de
bonden en werkgevers gaan over de premie en de jaarlijkse opbouw, het
fondsbestuur gaat over een eventuele korting van reeds opgebouwd
pensioen.
Op 20 november zal minister Koolmees ons laten weten of en wat hij aan de
situatie wil doen.
Tot die tijd wachten we nog af hoe we met de werkgevers het gesprek verder
kunnen oppakken over de premie en de jaarlijkse opbouw. Uit eerdere
gesprekken met jullie werkgevers weten we overigens dat zij tot weinig
bereid zijn en eigenlijk de rekening van een mogelijke premieverhoging
grotendeels bij de werknemers willen neerleggen. Ook zien we al effecten aan
verschillende cao-tafels waar werkgevers de hand op de knip houden voor
wat betreft de loonsverhoging in verband met een mogelijke verhoging van
de pensioenpremie.
Op 25 november spreken we jullie werkgevers over de pensioensituatie. Als
we vanuit Koolmees op 20 november zodanige berichten krijgen dat we
kunnen onderhandelen met jullie werkgevers, dan is dus al duidelijk dat zij
tot weinig bereid zijn. Dit maakt het allemaal niet makkelijker en het kan zijn
dat we jullie de komende tijd zullen oproepen om samen met ons jullie
pensioenbelangen, van de BPL-deelnemers actief voor het voetlicht te
brengen.
Tot zover, we houden jullie op de hoogte.
Marjolein Dubbelaar
Patrick Meerts
Jaap Bosma
Jeroen Warnaar

FNV Agrarisch Groen
FNV Agrarisch Groen
CNV Vakmensen
CNV Vakmensen

PS: Mocht je niet zijn aangesloten bij BPL (Landbouw) en wens je informatie
over je eigen pensioen, neem dan contact op met jouw vakbondsbestuurder.

