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Het pensioenakkoord

crisis inzakkende beurzen en de volatiliteit van de
aandelenbeurzen hielpen niet. Als gevolg hiervan
konden veel fondsen de pensioenen niet indexeren.
Hier en daar werd ook over het afstempelen¹ van de
pensioenen gesproken. De gestegen gemiddelde
levensverwachting van de bevolking (zo’n 3 jaar) werd
tot nog toe opgevangen door hogere premies en
de hoge rendementen die de fondsen de afgelopen
jaren maakten. Dit principe is niet langer houdbaar.
De pensioenpremies blijven stijgen, terwijl de
pensioenzekerheid voor de werkende bevolking
verminderd wordt.
In het pensioenakkoord is de indexatiezekerheid (97,5
procent) niet meer wettelijk vastgelegd. Omdat er geen
wettelijke verplichtingen meer zijn, vervalt het toezicht
van De Nederlandse Bank en vervalt de eis van de 105
procent vermogen van de fondsen als voorwaarde voor
het indexeren van de pensioenen. Afspraken over de
indexatieambitie van een pensioenfonds zullen in de
toekomst collectief, via de CAO’s, geregeld worden.
Daarbij gaat het dus om afspraken tussen werknemers
en werkgevers, zonder tussenkomst van de overheid.
Het is nog steeds mogelijk om een indexatieambitie
van bijvoorbeeld 97,5 procent af te spreken. Ook in de
toekomst heeft een pensioenfonds een buffer nodig
om schokken in het vermogen op te vangen. De hoogte
hiervan verschilt van fonds tot fonds. Het is onder meer
afhankelijk van de beleggingsmixen en de verhouding
tussen actieven en inactieven.

Vloek, zegen, oplossing of ondergang van ons
pensioenstelsel?
In mei hebben de sociale partners en het kabinet een
pensioenakkoord gesloten. Het akkoord stoelt op drie
pijlers. Ten eerste de AOW, ten tweede de aanvullende
pensioenen en ten derde werkzekerheid voor ouderen.
AOW
De Algemene Ouderdomswet, zoals we die nu kennen,
geeft mensen van 65 en ouder een basisinkomen.
De betaalbaarheid hiervan staat onder druk. Door
demografische ontwikkelingen verandert de
leeftijdsopbouw van de Nederlandse bevolking. Bestond
het aantal 65-plussers in 2000 nog uit ca 13,6 procent
van de Nederlandse bevolking, in 2010 is dat gestegen
naar 15,3 procent. Nu ook de babyboomgeneratie van
net na de Tweede Wereldoorlog pensioengerechtigde
leeftijd bereikt zal het aandeel 65-plussers stijgen naar
19,7 procent in 2020. De piek ligt in 2040 met 25,9
procent (bron: CBS). De AOW is een omslagstelsel. De
werkenden betalen voor de gepensioneerden. Daarom
moeten steeds minder werkenden de AOW opbrengen
voor een stijgend aantal ouderen. Het gevolg is dat de
belastingdruk steeds verder zal oplopen.
Om de AOW betaalbaar te houden, voorziet het
pensioenakkoord in een stijging van de AOW-leeftijd
van 65 naar 66 jaar op 1 januari 2020. Op 1 januari 2015
en daarna elke 10 jaar zal worden bekeken wat de
gemiddelde levensverwachting van de Nederlandse
bevolking zal zijn. Stijgt deze, dan zal 10 jaar later de
AOW leeftijd navenant worden aangepast. Het is nu al
duidelijk dat in 2025 de AOW-leeftijd op 67 jaar komt te
liggen. Om de ouderen te ontzien is een tijdsvertraging
van 10 jaar ingebouwd.

Werd tot nog toe gerekend met een wettelijke
langetermijnrente, in de toekomst werken we met
een rekenrente die gebaseerd is op de te verwachten
rendementen minus de inflatie. De verwachting is
dat de schommelende rentestanden en de daarmee
samenhangende, sterk fluctuerende dekkingsgraden
grotendeels tot het verleden zullen behoren. De
indexatie van de pensioenen wordt dan zekerder. Ook
kunnen hiermee de stijgende pensioenpremies worden
beteugeld. Dit ondanks een steeds verder oplopende
levensverwachting.

Er zijn een aantal maatregelen getroffen om de AOW
welvaartsvaster te maken. Zo is afgesproken dat de
indexatie van de AOW wordt gekoppeld aan de hand van
de verdiende lonen en niet meer aan de contractlonen.
Hierdoor wordt de AOW meer welvaartsvast. Bovendien
zal de AOW vanaf 2018 jaarlijks met 0,6 procent
extra stijgen. Aan de andere kant zal het aantal
heffingskortingen voor AOW’ers worden afgebouwd.
Netto zal de AOW echter stijgen.

Punt van aandacht is nog wat te doen met de in het
verleden opgebouwde pensioenrechten. Hierover zijn
geen afspraken gemaakt. Moeten de bestaande rechten
over naar het nieuwe systeem of blijven ze behouden
via de huidige systematiek? Het pensioenakkoord
bepaalt slechts dat hier ‘zorgvuldig’ mee moet worden
omgesprongen.

Werkzekerheid ouderen

Het blijft mogelijk om de pensioenleeftijd te vervroegen
naar (maximaal) 65 jaar. Elk jaar vervroeging levert
een korting op van 6,5% op de AOW. Ook mag men
langer doorwerken tot maximaal 70 jaar. Elk jaar extra
doorwerken levert 6,5% extra AOW per jaar op.

Om ouderen langer aan het werk te houden, komt
er flankerend beleid. Overheid, werkgevers en
werknemers hebben aangegeven zich te zullen
inzetten om de vooroordelen over oudere werknemers
te bestrijden. Het beeld is dat ouderen een lagere
arbeidsproductiviteit hebben, vaker ziek zijn enzovoort.
Er wordt niet getornd aan het ontslagrecht of aan de
WW. Werkgevers krijgen een mobiliteitsbonus als zij een
55-plusser aannemen. De IOW (Inkomensvoorziening
Oudere Werklozen) blijft gehandhaafd. De IOW biedt
een verlengde werkloosheidsuitkering voor werklozen
van 60 jaar en ouder op bijstandsniveau. Er geldt voor
de IOW geen vermogenstoets en het inkomen van de

Aanvullend pensioen

De afgelopen jaren heeft iedereen kunnen zien dat de
dekkingsgraden van veel pensioenfondsen dramatisch
daalden. Soms kwamen ze zelfs uit onder de grens van
100 procent. Dit kwam vooral door de scherp dalende
rente, waardoor de fondsen steeds grotere buffers
moesten aanhouden om aan hun verplichtingen te
kunnen voldoen. Ook de als gevolg van de financiële
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Toch heeft het NVLT-bestuur aan het MHP/UOV laten
weten tegen het pensioenakkoord te zijn. We hebben
drie argumenten voor deze afwijzing. Allereerst het
ontbreken van afspraken over een verplichte bijdrage
van de werkgevers bij tekorten in het pensioenfonds.
Ten tweede willen wij meer zekerheid over de bestaande
afspraken. Ten derde hebben wij grote moeite
met het ontbreken van een regeling voor de zware
beroepen. Weliswaar wordt hierover nagedacht, maar
de regeling is gerelateerd aan een inkomensgrens.
Wij vinden dit zeer onwenselijk. Er hoort gekeken te
worden naar het beroep zelf en niet naar een bepaald
maximaal inkomen. De discussie die nu gaande is, is
inkomenspolitiek waarbij de middeninkomens verder
worden genivelleerd. Mogelijk valt er hier en daar nog
wat te schaven aan het akkoord.
Het NVLT bestuur

¹ Afstempelen. Op het moment dat een pensioenfonds de uitkering
voor gepensioneerden verlaagt, ligt het voor de hand ook de toezegging
voor werknemers te beperken. Bedragen die deze week rondzongen,
repten van kortingen van één tot veertien procent.
Bij een korting van zeven procent over het toegezegde pensioen,
komt dit in het bovenstaande voorbeeld voor de werknemer neer op
een bedrag van circa 1.260 euro. Dat wil zeggen: de opbouw voor een
jaarlijkse uitkering van 1.260 euro vanaf je 65ste wordt geschrapt.

Enquête

enquête dat er een juist beeld geschapen wordt van
meldcultuur in Nederland. De uitkomst van de enquête
word gedeeld met de belanghebbende vakbonden,
waaronder de NVLT. De eindconclusie van de enquête
wordt aan de Tweede Kamer gepresenteerd, die dan de
minister hierover kan aanspreken.

Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de
Burgerluchtvaart
De NVLT heeft haar medewerking verleend aan het
onderzoek ‘Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de
Burgerluchtvaart’ van het ministerie van Infrastructuur
en Milieu. Dit onderzoek in de vorm van een enquête
komt voort uit de Beleidsagenda Luchtvaartveiligheid
2011-2015, waarmee de ministerraad in april 2011 heeft
ingestemd. Deze Beleidsagenda is een uitwerking van
de veiligheidsparagraaf in de Luchtvaartnota.

Wij vragen u dan ook om de enquête in te vullen. We
vinden het belangrijk dat het in de Tweede Kamer
duidelijk wordt hoe groot de meldingsbereidheid van de
luchtvaarttechnicif is en hoe belangrijk deze taak voor
hen is. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft
haar argumentatie voor het houden van de enquête
hieronder verwoord.

De Luchtvaartnota geeft een duidelijke visie op de
ontwikkeling van Nederland en in het bijzonder
de innovatieve, concurrerende en ondernemende
economie en duurzame leefomgeving. Een optimale
internationale bereikbaarheid door de lucht is volgens
de nota een belangrijke voorwaarde.

De enquête is te vinden op de volgende website:
www.enquetemeldingsbereidheid2011.to70.nl
Via de website van de nvlt - www.nvlt.org - vindt u
bovendien een verwijzing naar de enquête.

De luchtvaartveiligheid is van belang om aan deze
voorwaarde te voldoen. Het melden van voorvallen is
één van de hoofdpijlers.

Het NVLT bestuur

Het melden van voorvallen behoort bij uw werk als
luchtvaarttechnicus. De Europese Commissie heeft
u niet voor niets uitgekozen als verplichte melder.
Aangezien u veelal als laatste in en rondom het vliegtuig
of helikopter werkzaam bent, wil de Commissie graag
gebruik maken van uw expertise en ervaring.
Als deelnemer van het interne en externe
veiligheidsmanagementsysteem is het volgens de NVLT
essentieel dat u meldt.
De enquête is zo opgesteld dat u uw positieve of
negatieve ervaringen met het melden van voorvallen
goed kan verwoorden. Het is de bedoeling van de
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Onderzoek Meldingsbereidheid t.b.v. de Veiligheid in de
Burgerluchtvaart
Om ervoor te zorgen dat het klimaat om voorvallen te melden zo optimaal mogelijk is,
doet het ministerie van Infrastructuur en Milieu onderzoek naar het hoe en waarom (en
waarom niet) melden van voorvallen.1
Veiligheid is een essentieel aspect van de luchtvaart. Het is daarom erg belangrijk dat iedereen zijn
verhaal kwijt kan als hij of zij iets meemaakt. Zo kunnen er lessen uit getrokken worden voor de
toekomst.
Deel uw informatie!
Een recente ontwikkeling om de veiligheid in de luchtvaart te verbeteren is de invoering van
veiligheidsmanagementsystemen (VMS), ook wel Safety Management Systems (SMS) genoemd.
Maar een VMS/SMS alleen is niet voldoende. Het moet gevoed worden met informatie. Deze
informatie kan alleen boven water komen als de melder van een voorval zijn informatie kan delen
in een omgeving die niet gericht is op het zoeken naar zondebokken. De melder moet weten dat de
bevindingen in openheid worden gedeeld, op basis van vertrouwen. In een dergelijke ‘just culture’
kan een stroom van meldingen op gang komen, die als onderdeel van het
veiligheidsmanagementsysteem bijdragen aan de verdere verbetering van de luchtvaartveiligheid.
Het voorkómen van herhaling staat daarbij voorop. In een open veiligheidscultuur zijn mensen niet
bang fouten en voorvallen te melden, waardoor herhaling in de toekomst kan worden voorkomen.
Motivaties en drempels
Met deze enquête willen we zicht krijgen op wat u beweegt of remt om zaken te melden. Daarom
stellen we niet de wettelijke eisen, maar uw beleving centraal.
Door te onderzoeken wat motivaties en drempels zijn om een voorval te melden, wil het ministerie
achterhalen wat het beleidsmatig kan doen om de huidige situatie verder te verbeteren. Het doel
daarbij is om zodanige omstandigheden te scheppen, dat er een gezonde en volwassen
veiligheidscultuur kan ontstaan binnen ieder luchtvaartbedrijf in Nederland. Het voornemen is om
een dergelijk onderzoek voortaan om de twee jaar uit te voeren.
Vragenlijst
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft aan de NVLT gevraagd om haar medewerking te
verlenen aan dit onderzoek. Het bestuur van de NVLT heeft op dit verzoek positief gereageerd,
onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat het anoniem kan worden uitgevoerd. Uiteraard wordt deze
anonimiteit gewaarborgd. Elk NVLT-lid zal daarom in de loop van oktober van de NVLT informatie
ontvangen, waarin hij of zij wordt verzocht om een korte online vragenlijst in te vullen.
Wij bedanken u bij voorbaat voor de medewerking.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:
Gloria Hooplot
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Directoraat Generaal Luchtvaart en Maritieme zaken
Afdeling Luchtvaartveiligheid
T 070 – 456 9530
E gloria.hooplot@minienm.nl

1- Een ‘voorval’ is een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis die het melden waard is.
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1 Een ‘voorval’ is een veiligheidsgerelateerde gebeurtenis
die het melden waard is.

Lid worden van de Nederlandse Vereniging Luchtvaarttechnici
Door dit formulier in te vullen geeft u aan dat u een lidmaatschap van de NVLT wenst. De NVLT kent twee soorten
van lidmaatschap welke zijn:

• Standaardlidmaatschap voor 15 euro.
• Uitgebreid Lidmaatschap voor 25 euro per maand.
De beide vormen van het lidmaatschap staan omschreven in het huishoudelijke reglement dat openbaar te vinden is
op onze website: http://www.nvlt.org
De vakbondsbijdrage zit bij KLM en Transavia.com in het cafetaria systeem. Als u dit formulier opstuurt ontvangt u
ook een hardkopie van het huishoudelijke reglement. Ook ontvangt u naast het uitgebreide aanmelding formulier
het NVLT welkomst pakket. Bent u lid van een andere vakbond, dan is de opzegtermijn meestal 3 maanden. Tijdens
deze overbruggingsperiode bent u geen contributie aan de NVLT verschuldigd.

Waarom lid te worden van de NVLT ?
• De NVLT als organisatie biedt u alle informatie en praktische hulp gerelateerd aan uw werk.
• De NVLT staat voor solide arbeidsvoorwaardelijke onderhandelingen met uw werkgever.
• De NVLT heeft als doel de positie van CS te verbeteren.

Voornaam/Achternaam (mw,hr)
Adres
Postcode			Woonplaats
Telefoonnummer/GSM
E mail adres
Werkgever
Functie
Autorisatie(s)
Dit formulier kunt u sturen naar:
De Nederlandse Vereniging van Luchtvaarttechnici
Stationsplein 326
1117CK Schiphol
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