'Eerder AOW
bij zwaardere
beroepen'
Werkgevers doen oproep
aan volgend kabinet
tak niet alleen opbrengen."
Jos Kleiboer, directeur beleid bij Koninklijke MetaalAMSTERDAM • Werkneunie, vindt dat de AOW-leefmers in de bouw, metaal,
tijd niet verder verhoogd
installatiebranche en
moet worden. ,,Daar moeafbouwsector moeten de
ten we echt mee stoppen,
mogelijkheid krijgen om
want dit zorgt voor veel oneerder met pensioen te
gaan. Dat zeggen verschil- zekerheid."
Volgens Kleiboer zijn er
lende werkgeversorganital van mogelijkheden waarsaties.
De Nederlandse Onderne- door werknemers eerder
mersvereniging voor Af- met pensioen kunnen. ,.Het
bouwbedrijven (NOA), Bou- pensioen kun je al eerder lawend Nederland, Uneto-VNI ten ingaan, het wordt tijd
en Koninklijke Metaalunie dat dat ook mogelijk is voor
roepen het volgende kabi- de AOW. Daarover kunnen
net op tot een flexibilisering afspraken worden gemaakt
in cao's, waarbij maatwerk
van de AOW-leeftijd.
De werkgeversclubs ver- per bedrijf heel belangrijk
wijzen naar cijfers van het is."
UWVen een signaal van het
Pensioenfonds voor de me- Generatiepact
Uneto-VNI laat weten dat
taal (PMT), dat het aantal arbeidsongeschikten op alar- er al veel aandacht is voor
merende wijze stijgt sinds duurzame inzetbaarheid.
de afschaffing van de VUT ,,Als werkgevers in de tech- ·
en het verhogen van de pen- nische installatiebranche
sioenleeftijd. Die gaat in doen wij er alles aan om ouderen via prostappen van
jecten rond
65 jaar in
duurzame in·
2013 naar 67
zetbaarheid
in 2022.
zoveel mogeNOA vindt
lijk fit de
dat werkneeindstreep te
mers in de
laten halen.
afbouw al
Ook het genevanaf hun
ratiepact ver62e
met
pensioen moeten kunnen sterkt de duurzame inzetvan ouderen.
gaan. ,,Wij gaan ervan uit baarheid
dat mensen met fysiek zwa- Maatwerk is daarbij een bere beroepen vijfjaar eerder langrijke factor. Hierover
met pensioen moeten kun- zijn in de laatste cao metaal
nen ten opzichte van de hui- en techniek concrete afdige pensioenleeftijd van 67 spraken gemaakt."
Ook Bouwend Nederland
jaar", zegt een woordvoervindt dat er goed gekeken
der.
De vereniging voor af. moet worden naar maatbouwbedrijven pleit voor werk.,, Werkgevers en werkeen collectieve regeling nemers moeten zich goed
voor mensen met zware be- voorbereiden richting het
pensioen. Maar we zitten
roepen.
,,De BV Nederland moet ook nog met een definitieopdraaien voor de kosten. kwestie. Want wat is precies
We kunnen dit als bedrijfs- een zwaar beroep?"
door Ertan Basekin
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