
~GOVMHB VM ARVER

BVAKBOND VOOR JONGE
BEROEPSMILITAIREN vokbood voor burger err volrtarr d~ferrsrepersonee

AFDELING PLAATS ONS KENMERK

Gezamenlijke Den Haag
defensiebo nden

DOORKIESNUMMER DATUM UW KENMERK

22 februari 2019
E-MAIL

j . de bie© mij nvbm . fl1

BETREFT

Urgent: Aanzegging actie: Nationale pensioencursus voor veiligheidssectoren #goedpensioen

Geachte werkgever(s),

In de afgelopen periode is er door het kabinet, de werkgeversorganisaties en de vakcentrales
intensief onderhandeld om te komen tot een nieuw pensioenstelsel voor Nederland. Tot
teleurstelling van alle partijen is het niet gelukt om tot een pensioenakkoord te komen. In de
achterban van de onderhandelende vakcentrales maar ook bij de andere vakbonden is er veel
begrip en draagvlak voor het feit dat met wat er uiteindelijk op de onderhandelingstafel lag er geen
akkoord tot stand is gekomen.

Zoals u weet lag er meer op die onderhandelingstafel dan alleen een nieuw pensioenstelsel. Voor
de achterban van de vakbonden waren deze punten ook van groot belang gezien de
problemen/vraagstukken met de huidige arbeidsmarkt in de bedrijven en sectoren. De huidige
wettelijke kaders hebben wat de vakbonden betreft ongewenste effecten op werkenden en
gepensioneerden. Ook zien we dat werkenden in zware en hoog risico beroepen onredelijk lang
deel moeten nemen aan het arbeidsproces. Op dit punt zijn er door deze minister-president in het
verleden persoonlijk zelfs toezeggingen en beloften gedaan.

Met het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel is er voor de
vakbonden een ongewenste en ook onaanvaardbare situatie ontstaan namelijk dat er geen
resultaat is bereikt op de andere onderwerpen die op de onderhandelingstafel lagen. Dit maakt dat
de vakbonden besloten hebben om in actie te komen.

De eerste actie was op 13 decemberjl. op de Maasviakte in het Rotterdamse havengebied gevolgd
door acties vanuit onder meer de politievakbonden en defensiebonden in Den Haag. Deze krijgen
een vervolg met acties vanuit meerdere sectoren op 18 maart a.s.

Doel van de acties is om het kabinet te bewegen tot het maken van afspraken met de vakcentrales
over in ieder geval de onderstaande onderwerpen:

1. Afschaffen van de RVU-boete. Vakbonden willen namelijk op CAO-niveau afspraken maken
over regelingen ten behoeve van zwaar en/of hoog risico beroepen.

2. Bevriezen van de AOW-leeftijd op 66 jaar.
3. Aanpassing van de 1 op 1 verhouding bij toenemende levensverwachting.
4. Aanpassing van de spelegels over de huidige rekenrente waardoor indexering van de

pensioenen voor werkenden en gepensioneerden mogelijk wordt.

Met deze brief zeggen de onder deze brief vermelde vakbonden concreet de hierna beschreven
collectieve actie. Zij roepen medewerkers uit hun sector op om op genoemde datum een
protestactie uit te voeren eindigend in Den Haag.
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Actie: Nationale pensioencursus voor veiligheidssectoren #goedpensioen

De pensioencursus vindt plaats op maandag 18 maart 2019, van 12:00 tot circa 17:00 uur op
het Malieveld in Den Haag. Tijdens de cursus zullen een aantal workshops worden
georganiseerd en vindt te voet een demonstratieve tocht plaats langs een nader te bepalen
route door de binnenstad.

Deelnemers aan de cursus ontvangen voorlichting over het pensioenstelsel, de problemen die
er spelen en die aan de orde zijn gekomen tijdens het overleg over een pensioenakkoord. Dit
alles ter vergroting van de kennis van de deelnemers.

Medewerkers zullen worden opgeroepen om tijdens de cursus waar mogelijk hun werkkleding
dan wel uniform te dragen. Daar waar de geldende voorschriften dit toestaan of voorschrijven
dan wel als u hierover afspraken maakt met uw sectorbonden om duidelijk te laten zien dat
hun sector bij de cursus aanwezig is. Verder zal hen worden opgeroepen om duidelijk hun
mening kenbaar te maken, zo mogelijk met flyers, posters, banners etc.

Deze cursus en tegelijk collectieve actie houdt in dat deelnemers aan de actie niet dan wel op
aangepaste wijze hun regulier opgedragen werkzaamheden uitvoeren. Deelnemers volgen een
cursus georganiseerd door een vakbond en wij zien het bijwonen daarvan dan ook als
diensttijd. Wij gaan er vanuit dat u als werkgever en gezien het belang van het onderwerp
medewerkers de gelegenheid biedt deze bij te wonen.

Zoals aangegeven zullen de deelnemende vakbonden de voor hun eigen sector noodzakelijke
maatregelen treffen om de openbare orde en veiligheid te waarborgen. Mocht u het niet eens
zijn met de wijze waarop deze actievorm krijgt dan ligt het op uw weg om de vakbond uit uw
sector aan te spreken en eventueel de rechter in te schakelen.

Deze cursus en tegelijk collectieve actie is georganiseerd door de hieronder vermelde
vakbonden en vindt ieder voor zich plaats onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende
bondsbesturen. Het spreekt voor zich dat er alles aan gedaan zal worden om deze acties
waardig en gecontroleerd te laten verlopen. In noodsituaties zal deze cursus indien
noodzakelijk onmiddellijk worden afgebroken.

Wij wijzen u erop dat er op elk moment een einde kan komen aan deze cursus/actie en
andere aangezegde acties, doordat er alsnog een pensioenakkoord wordt gesloten tussen de
sociale partners dat recht doet aan het zware beroep van de deelnemende medewerkers en
zorgt voor waardevastheid van pensioenen.

Wanneer u vragen heeft verzoeken wij u contact op te nemen met de contactpersoon van de
bonden in uw eigen sector, zodat in overleg kan worden bezien of de vormgeving van de
pensioencursus/actie aanpassing behoeft. Bent of blijft u het oneens met de gekozen vorm dan is
het aan u om daarover een oordeel te vragen aan de rechter.
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U bent als werkgever overigens zeer gebaat bij inwilliging van onze eisen en kunnen ons dan
ook voorstellen dat u daar openlijk voor wilt uitkomen. U bent dan ook van harte welkom om
de pensioencursus en de rest van de actie bij te wonen. Wij vernemen dat dan graag van u
zodat we u hiervoor alle gelegenheid kunnen bieden. Wij gaan er verder vanuit dat u vanuit uw
verantwoordelijkheid als werkgever de juiste functionarissen binnen uw organisatie en
eventuele derden op de hoogte stelt van deze aanzegging. Deze brief is tevens verzonden aan
de Minister President, de heer Rutte.

Hoogachtend,
Namens de defensievakbonden,
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