Ledenraadpleging Onderhandelingsresultaat BPL Pensioen
Werkgevers in de agrarische en groene sector en vakbonden hebben op 2
december jl. een onderhandelingsresultaat bereikt over een stijging van de
pensioenpremie en de verdeling daarvan tussen werkgevers en werknemers
voor BPL Pensioen. Tegelijkertijd maken we met dit onderhandelingsresultaat
de VPL-rechten definitief.
Onderhandelingsresultaat BPL Pensioen
De agrarische en groene sector kent met BPL Pensioen een goede pensioenregeling, waarvoor
werkgevers en werknemers samen een relatief lage premie van 21,7 % betalen. Deze premie is
(ondanks de goede beleggingsresultaten) echter al langere tijd niet voldoende om alle toegezegde
pensioenen in de toekomst te kunnen inkopen. Door de langdurig lage rente staat de
pensioenregeling nu extra onder druk. Gelukkig hebben de vakbonden minister Koolmees kunnen
overhalen om meer ruimte te bieden aan de pensioenfondsen, zodat de kortingen in ieder geval dit
jaar van de baan zijn. Wel is duidelijk dat zowel nu alsook straks in het nieuwe pensioenstelsel de
premie van BPL Pensioen omhoog moet. Daarover is nu een onderhandelingsresultaat bereikt
Het is belangrijk de premie te verhogen, zodat er voor nu en in de toekomst een fatsoenlijke
pensioenregeling blijft bestaan. De BPL premie is relatief laag dus we ontkomen er niet aan om de
premie te verhogen. In het onderhandelingsresultaat is afgesproken dat zowel het werknemersdeel
als het werkgeversdeel omhoog gaat. Verhoging van het werkgeversdeel was voor ons ook een
absolute voorwaarde.
Daarnaast hebben we afgesproken dat de afspraak van werkgevers en vakbonden over BPL
Pensioen uit 2012, om per 2022 de premie voor werknemers te verhogen met 0,7 % en voor
werkgevers te verlagen met 0,7 % hiermee is afgehandeld, dus niet meer op tafel komt.
Verder is het gelukt om de VPL–rechten om te zetten in een vast recht in plaats van een extra
potje dat de werknemer alleen krijgt als je in dienst blijft bij je werkgever of in de sector tot je
pensioen. De VPL-rechten worden per 31 december aanstaande omgezet in vaste pensioenopbouw,
jouw eigen pensioenrecht. (*)
Tenslotte hebben we een afspraak gemaakt over de premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid.
Dat betekent dat je bij arbeidsongeschiktheid geen pensioenpremie betaalt, maar wel pensioen
opbouwt. Hoeveel pensioen bouwt de arbeidsongeschikte werknemer dan nog op? Dat hangt af van
de grondslag.
Die grondslag was verschillend tussen de sectoren en wordt nu met dit onderhandelingsresultaat
gelijk voor alle sectoren. De pensioenopbouw wordt berekend op basis van 90 % van het salaris in
het jaar voor de 1e ziektedag. Op deze manier (dus met een 10 % afslag) blijft het kostenneutraal,
d.w.z. dat er geen extra premieverhoging nodig is.
(*) VPL = de Vroeg Pensioen Levensloop regeling van BPL. Niet alle werknemers vallen hieronder.
De werknemers in de Groenten en Fruitverwerkende Industrie hebben een eigen VPL regeling en
vallen niet onder bovenstaande omzetting van VPL rechten.
Wat vinden vakbonden ervan?
Al met al gaat de premie in 2 jaar met 4,7% van het pensioengevend salaris omhoog, waarvan
2,7% voor rekening van werknemers komt. Dit is ongeveer 1,8% van je loon over 2 jaar.
Natuurlijk zullen we bij de cao-onderhandelingen proberen de lonen te verhogen, zodat je
koopkracht op peil blijft. We zijn niet blij dat de pensioenpremie omhoog moet, maar zien dat dit
de komende jaren toch moet gebeuren om een goede pensioenregeling te houden in de agrarische
en groene sector. We zijn wel tevreden dat werkgevers daar 2% aan bijdragen, dat de VPL wordt
omgezet in vaste pensioenrechten en dat de in 2012 afgesproken verdere premieverhoging voor
werknemers en premieverlaging voor werkgevers per 2022 van tafel is.

Uitnodiging gezamenlijke ledenvergadering 12 december
Wil je meer weten over het onderhandelingsresultaat en daar een nadere toelichting op hebben,
dan nodigen we je uit voor een gezamenlijke ledenvergadering van FNV Agrarisch Groen en CNV
Vakmensen op donderdag 12 december a.s.
Programma en de locatie voor deze ledenvergadering
Locatie: Postillion Hotel Utrecht Bunnik, adres is Baan van Fectio 1, 3981 HZ Bunnik.
18.00 inloop met soep en broodjes
19.00 start van de meeting
21.00 afronding bijeenkomst.
Wat is jouw mening? Stemmen kan tot en met 18 december
Uiteindelijk zijn het de vakorganisaties die bereikte onderhandelingsresultaten voorleggen aan hun
leden. Of je nu naar de bijeenkomst komt voor een toelichting of niet, je kunt je stem uitbrengen
tot en met woensdag 18 december.
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