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Inhoud

Vanuit de doelstelling om te komen tot 
een integraal duurzaam inzetbaarheidsbe-
leid hebben Cao-Partijen Waterbouw bij de 
cao-onderhandelingen 2018/2019 een geza-
menlijke opdracht geformuleerd die door een 
paritaire werkgroep verder is uitgewerkt en 
geresulteerd heeft in een eindrapport “Fit de 
finish halen en weerbaar op de arbeidsmarkt” 
dat eind 2019 is uitgebracht. 

De ontwikkelingen hebben sinds die tijd niet stilge-
staan. Reden voor Cao-Partijen Waterbouw om aan 
dezelfde paritaire werkgroep te vragen nader onder-
zoek te doen naar duurzame inzetbaarheid en eerder 
uittreden in combinatie met andere maatregelen 
waardoor medewerkers hun pensioen gezond wer-
kend kunnen bereiken.

De paritaire werkgroep heeft in juni 2021 een tussen-
tijdse concept rapportage aan cao-partijen voorge-
legd. Hierop zijn aanvullende vragen gesteld die meer 
inzicht moeten geven in de inverdieneffecten van de 
MDIEU regeling, uitvoering en kosten van een secto-
raal fonds dat de regeling moet gaan uitvoeren. Dit 
nadere onderzoek heeft ertoe geleid dat de paritaire 
werkgroep een aantal van haar eerdere aanbevelin-
gen heeft bijgesteld en die in deze eindrapportage 
heeft verwerkt. Naast de paritaire werkgroep heeft 
een sub-werkgroep rekenvoorbeelden en maatman-
berekeningen uitgewerkt.

De waterbouw wil zich profileren als een moderne, 
innovatieve en aantrekkelijke sector die jongeren 
toekomstperspectief biedt, waar werknemers ge-
schoold en gestimuleerd worden om aantrekkelijk 
te blijven op de arbeidsmarkt en waar oudere werk-
nemers op een gezonde manier hun pensioen halen. 
Werkgevers en werknemers aan de cao-tafel zijn het 
eens dat het belangrijk is om gezamenlijk beleid te 
ontwikkelen op thema’s die hiertoe bijdragen. De in-
zet van cao-partijen moet leiden tot een inspirerende 
werkomgeving waarin werknemers trotse waterbou-
wers zijn die met vertrouwen zelf hun plek in een snel 
veranderende wereld en op een snel veranderende 
arbeidsmarkt kunnen vormgeven.

De paritaire werkgroep integraal duurzaam inzet-
baarheidsbeleid bestaat uit vertegenwoordigers 
van werkgevers in de waterbouw, CNV Vakmensen 
en FNV Waterbouw, onder voorzitterschap van de  
secretaris Cao-Partijen Waterbouw.

De paritaire werkgroep Integraal Duurzaam Inzet-
baarheidsbeleid (IDI): 

CNV Vakmensen
Gijs Lokhorst 

FNV Waterbouw
Charley Ramdas, Michel Steketee 

Vereniging van Waterbouwers
Geert Klaver, Ronald Roskam, Robbert Veenstra, 
Lodewijk Wijngaard

Cao-Partijen Waterbouw
Jenda Horak, Lea van Vlier

Adviseurs
• Tom Gibcus van a-advies 
• Michel Lind van BPF Waterbouw 
•  Jannes Bouma, Joep Jansen, Kirsten Pieterman 
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In december 2019 heeft de paritaire werk-
groep Integraal Duurzaam Inzetbaarheids-
beleid (IDI) een eindrapport opgeleverd met 
een aantal conclusies en aanbevelingen voor 
Cao-Partijen Waterbouw als inzet voor een 
nadere uitwerking en/of besluitvorming door 
cao-partijen.

De wereld is echter in beweging. De effecten van de 
stikstof- en PFAS problematiek op de water-bouw-
productie en werkgelegenheid voor de periode 2020 
- 2024 in combinatie met de gevolgen van COVID-19 
zorgen ervoor dat het beeld voor de hele sector 
onzeker is en dat voor de komende jaren een forse 
krimp wordt verwacht. Dat geldt niet alleen voor onze 
sector, maar speelt nationaal en mondiaal. 

De overheid heeft sinds die tijd ongekende maatre-
gelen genomen om banen, bedrijven en werkenden 
te beschermen en om de economie te ondersteunen. 
Dit geldt ook voor de verdere uitwerking van het pen-
sioenakkoord dat in 2019 is gesloten. Naast afspra-
ken over herziening van de tweede pijler pensioenen 
en een minder snelle stijging van de AOW-leeftijd, be-
vat het pensioenakkoord afspraken over duurzame 
inzetbaarheid die eraan moeten bijdragen dat men-
sen hun pensioen gezond werkend kunnen bereiken; 
ook degenen die zwaar werk verrichten. Kabinet en 
sociale partners zijn hiertoe een pakket maatregelen 
overeengekomen.

Eén van de maatregelen betreft een tijdelijke subsi-
dieregeling die ziet op het faciliteren van sectorale 
maatwerkafspraken rondom duurzame inzetbaar-
heid, langer doorwerken en eerder uittreden. Sociale 
partners in sectoren kunnen in gezamenlijk overleg 
subsidieaanvragen indienen met als doel het duur-
zaam inzetbaar houden van werkenden en het faci-
literen van langer doorwerken, het wegnemen van 
knelpunten bij het realiseren van regelingen die vrij-
gesteld zijn van RVU-heffing en het introduceren van 
faciliteiten voor werkenden om inzicht te krijgen in de 
effecten op het inkomen en pensioenuitkering bij het 

gebruik maken van diverse regelingen. Het budget 
dat de overheid ter beschikking stelt voor duurzame 
inzetbaarheid en eerder uittreden is vastgesteld op 
EUR 1 miljard. Binnen dit budget is 75% beschikbaar 
voor ondersteuning bij knelpunten rond eerder uit-
treden en 25% voor investeringen in duurzame inzet-
baarheid.

In het eerder genoemde eindrapport van de paritaire 
werkgroep is verslag gedaan van de verkenning die 
de werkgroep heeft gedaan op de thema’s duurza-
me inzetbaarheid en ouderenbeleid. Hierbij is een 
aantal mogelijkheden genoemd om zowel duurzame 
inzetbaarheid als ouderenbeleid in onze sector vorm 
te geven. Daarbij is gesteld dat als de overheid met 
maatregelen (regeling zwaar werk/vervroegde uittre-
ding) komt die hierop aansluiten, de voorstellen hier-
op kunnen worden aangepast.

In het cao-overleg van september 2020 hebben 
cao-partijen afgesproken de paritaire werkgroep een 
vervolgopdracht te geven om duurzame inzetbaar-
heid en eerder uittreden in het licht van de nu beken-
de overheidsmaatregelen verder uit te werken voor 
onze sector. 

Opdrachtformulering
Cao-Partijen Waterbouw hebben de paritaire werk-
groep IDI gevraagd om nader onderzoek te doen 
naar duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden 
in combinatie met andere maatregelen waardoor  
medewerkers hun pensioen gezond werkend kunnen 
bereiken. 

Te	onderzoeken	onderwerpen
Cao-Partijen Waterbouw hebben de werkgroep ge-
vraagd om hun onderzoek in ieder geval te richten op 
de mogelijkheden van een regeling om drie jaar eer-
der te kunnen stoppen met werken voor mensen met 
zwaar werk, in combinatie met mogelijke aanvullings-
regelingen om een te grote inkomensterugval op te 
vangen en vervroegde uittredingsregelingen voor de 
sector aantrekkelijk te maken.  
In dit kader zijn al afspraken gemaakt over financiële 

2 Inleiding

maatwerkgesprekken die mensen meer inzicht ge-
ven in hun toekomstige financiële situatie, die inge-
bed zijn in de uitrol van de duurzame inzetbaarheids-
campagne door het O&O-fonds Waterbouw (deze 
activiteiten zijn als gevolg van COVID-19 in 2020 on 
hold gezet).

Implementatie
In deze rapportage doet de paritaire werkgroep ver-
slag van het onderzoek dat zij heeft gedaan naar 
vervroegde uittreding in combinatie met duurza-
me inzetbaarheid en aanvullende regelingen. Het 
is aan cao-partijen om besluiten te nemen over de 
conclusies en aanbevelingen die vanuit de paritaire 
werkgroep gedaan worden en deze al dan niet om te  
zetten naar cao-afspraken.
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In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving 
gegeven van de wet- en regelgeving rondom 
vervroegd uittreden.

Overheidsmaatregel: “Wet bedrag ineens, 
RVU en Verlofsparen”
De Eerste Kamer heeft op 14 januari 2021 het wets-
voorstel Bedrag ineens, Regeling Vervroegd Uittre-
den (RVU) en verlofsparen aangenomen, na een toe-
zegging door minister Koolmees om invoering van 
het onderdeel ‘Bedrag ineens’ een jaar uit te stellen 
(1-1-2023). Het voorstel - de uitwerking van een deel 
van het pensioenakkoord - is daarna met algeme-
ne stemmen aangenomen. Het kabinet wil met het 
voorstel meer ruimte bieden voor keuzevrijheid in 
het pensioenstelsel. De wet is op 21 januari 2021 in 
de Staatscourant gepubliceerd.

Versoepeling RVU-heffing
Met het wetsvoorstel wordt het voor werkgevers 
mogelijk om met oudere werknemers afspraken te 
maken over eerder stoppen met werken, zonder dat 
daar een heffing over betaald moet worden. Van-
af 2021 tot en met 2025 betalen werkgevers geen 
heffing over regelingen voor vervroegde uittreding 
(RVU-heffing) tot een bedrag dat netto overeenkomt 
met de AOW. Voorwaarde hiervoor is dat uittreding 
plaatsvindt in de laatste drie jaar vóór de AOW-leef-
tijd. Werknemers krijgen dan als het ware eerder 
AOW, betaald door de werkgever. Zij kunnen dit zelf 
aanvullen, bijvoorbeeld met spaargeld of door hun 
aanvullend pensioen eerder in te laten gaan. Het 
kabinet komt hiermee tegemoet aan de zorgen van 
werknemers die niet hebben kunnen anticiperen op 
de verhoging van de AOW-leeftijd en niet gezond 
kunnen blijven werken tot de AOW-leeftijd.

Keuze	in	MDIEU-regeling
Naast de inwerkingtreding van de versoepeling van 
de RVU-heffing is per 1 februari 2021 de Maat-wer-
kregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uit-
treden (MDIEU) van start gegaan. Met deze subsi-
dieregeling ondersteunt het kabinet sectoren die 
investeren in de duurzame inzetbaarheid. Deze rege-
ling loopt tot 2025.
Het betreft een complexe regeling waarbij er - wan-
neer de sector aan de slag wil met RVU en/of duurza-
me inzetbaarheid - een keuze gemaakt moet worden:
a.  Zonder MDIEU subsidie: eigen uitvoering RVU-re-

geling en/of eigen uitvoering duurzame inzet-
baarheid;

b.  Met MDIEU subsidie: het plan bestaat dan uit een 
RVU-regeling (75%) en duurzame inzetbaarheid  
(25%). De RVU-regeling wordt voor maximaal 
25% gesubsidieerd, duurzame inzetbaarheid voor 
maximaal 50%.

Daarnaast moet rekening worden gehouden met 
procedurele en administratieve verplichtingen.

3  Wet- en regelgeving rondom 
vervroegd uittreden

In het Breed Overleg van 14 juni 2021 is o.a. 
de vraag gesteld om de voorstellen van de 
paritaire werkgroep ook tegen het licht te 
houden van de landelijke ontwikkelingen. De 
werkgroep heeft hierbij dankbaar gebruik 
gemaakt van een onderzoek dat op verzoek 
van minister Koolmees in juni 2021 is uitge-
voerd naar cao-afspraken met RVU-regelin-
gen. In aanvulling hierop heeft het UWV een 
analyse uitgevoerd op basis van de beschik-
bare gegevens in de polisadministratie om 
na te gaan wat het huidige gebruik van de 
RVU-regelingen is.

De uitkomsten van dit onderzoek bestrijken een  
periode tot eind maart 2021 en zijn niet helemaal  
representatief gezien de opstartfase waarin secto-
ren zich nog bevinden om aan de cao-tafel afspraken 
te maken over een vervroegde uittredingsregeling. 
Eind juni 2021 is nog een aanvullende inventarisatie 
gemaakt van recente cao-afspraken over RVU. Daar-
uit volgt dat per eind juni 2021 voor 35 procent van 
de werknemers een afspraak is gemaakt.

Het onderzoek laat onder meer zien dat de betreffen-
de cao-partijen afspraken maken over de beoogde 
doelgroepen. Voor 60 procent van de werknemers 
met een RVU-afspraak is de doelgroep omschreven. 
De overige cao-partijen (30 procent van de werk- 
nemers) geven aan dat nog niet bekend is hoe de 
doelgroep er uitziet, omdat de RVU-afspraak nog 
nader uitgewerkt en vormgegeven wordt. Voor bijna 
twee derde van de werknemers met een afspraak 
over RVU (62 procent), geven de cao-partijen aan dat 
zij van plan zijn om gebruik te maken van de MDIEU 
subsidiemogelijkheid. Voor slechts 10 procent van 
de werknemers met een afspraak over RVU geldt dat 
de cao-partijen aangeven niet van plan te zijn om ge-
bruik te maken van de subsidieregeling. De overige 
cao-partijen geven aan het nog niet te weten.

Tot slot is betrokken cao-partijen gevraagd in te 
schatten hoeveel werknemers gebruik kunnen ma-
ken (de doelgroep) en hoeveel werknemers gebruik 
willen maken (verwacht gebruik). Gemiddeld schat-
ten ze dat rond de 20 procent van de werknemers 
die in aanmerking komt voor een RVU daar gebruik 
van zal maken.
Dit is voor de waterbouw wel een aandachtspunt, 
omdat eerder is ingeschat dat 50% van de potentiële 
deelnemers van een regeling gebruik zal maken. 

Het UWV heeft o.a. onderzocht bij welke werkgever 
een persoon voor wie een RVU wordt uitbetaald voor 
het laatst heeft gewerkt. Daarbij is ook gekeken naar 
de cao-code van die werkgever. Dit geeft een beeld 
van de sectoren waar in 2021 tot nu toe het vaakst 
werknemers met RVU zijn gegaan. Hieruit blijkt dat 
vooral in de sectoren Bouw en Politie aanzienlijke 
aantallen werknemers met RVU zijn gegaan. Dat is 
niet onverwacht omdat deze sectoren al vanaf 1 ja-
nuari van dit jaar een cao-afspraak over RVU kennen. 

Voor de bouw zijn de aantallen eind augustus 2021 
ca. 1.500 aanvragen waarvan ca. 1.000 zijn toege-
kend. In de bouw houdt men rekening voor 2022 met 
een deelnemingspercentage van 60% (bron: CNV 
Vakmensen, gebaseerd op de begroting 2022 van 
het Aanvullingsfonds Bouw).

Toch is nog niet iedereen enthousiast over de 
RVU-regeling, zo staat in een artikel van het FD van 
20 juli 2021 te lezen dat vroegpensioenregelingen 
maar moeizaam van de grond komen. Naar verwach-
ting zullen slechts weinig werknemers daar de ko-
mende vijf jaar gebruik van maken. Als oorzaak wordt 
vooral de hoogte van de uitkering genoemd - maxi-
maal drie jaar het AOW-bedrag - wat het financieel 
vaak onhaalbaar maakt, juist voor mensen met lage 
inkomens voor wie de regeling is bedoeld.

Sinds de wet die de vrijstelling regelt in werking is 
getreden, neemt het aantal nieuwe cao’s met een 
RVU-afspraak snel toe. In veel cao’s gaan de afspra-
ken in per 1 januari 2022 vanwege uitwerkingsvraag-

4 Landelijke ontwikkelingen
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stukken en voorbereidingstijd. In sommige gevallen 
is er in 2021 sprake van een pilot, zodat ook dit jaar 
werknemers al van de regeling gebruik kunnen ma-
ken. Er zijn ook afspraken gemaakt waarbij de werk-
gever geen collectieve regeling aanbiedt, maar dat 
er op individueel niveau maatwerkafspraken worden 
gemaakt.

Er is sprake van een grote variëteit in afspraken wat 
betreft de doelgroep. In veel gevallen is deze verder 
ingeperkt dan de wet voorschrijft door de doelgroep 
af te bakenen aan de hand van bepaalde functies  
in relatie tot zwaar werk, een minimaal aantal dienst-
jaren, of een kortere looptijd van de tijdelijke RVU- 
regeling. Ook wordt soms een maximaal budget  
vastgesteld of een vast aantal beschikbare plekken 
afgesproken.

 

Door het uitvoeren van een sectoranalyse 
wordt de behoefte van de sector in kaart 
gebracht over duurzame inzetbaarheid en 
eerder uittreden. Voor deze analyse wordt 
gebruik gemaakt van een forfaitaire subsidie 
van de overheid van € 20.000,-- in het kader 
van de Maatwerkregeling Duurzame Inzet-
baarheid & Eerder Uittreden (MDIEU). Mocht 
de sector in een later stadium gebruik willen 
maken van de subsidieregeling MDIEU dan is 
het noodzakelijk dat een dergelijke sectora-
nalyse is uitgevoerd. Er is gekozen voor desk 
research en een beperkt aantal gesprekken 
met vertegenwoordigers uit het bedrijfs- 
leven en sociale partners.

Inhoud Sectoranalyse Waterbouw
De sectoranalyse is als een apart document beschik-
baar naast deze rapportage van de paritaire werk-
groep. Deze gesubsidieerde sectoranalyse voldoet 
aan de door de overheid gestelde eisen en kijkt ten-
minste vijf jaar vooruit. 

Verder omvat de sectoranalyse:
• Omvang en samenstelling van de sector
• Vaststelling zwaar werk in de sector
• Duurzame inzetbaarheid
• Conclusies en aanbevelingen

Conclusies vanuit de sectoranalyse
Op basis van alle geanalyseerde data uit de water-
bouw sector en de geïnterviewde personen, zijn de 
volgende conclusies getrokken over duurzame inzet-
baarheid in de waterbouw: 
•  Alle gesproken personen vinden duurzame inzet-

baarheid een belangrijk item, zowel op het  
niveau van het bedrijf als op het niveau van de  
bedrijfstak;

•  De sector moet zich inzetten voor activiteiten,  
zowel om werknemers langer gezond aan het 
werk te houden als om werknemers de mogelijk-
heid te bieden eerder te stoppen met werken;

•  Economisch was 2020 nog een redelijk jaar,  

onduidelijk is hoe de jaren 2021 en 2022 zich ont-
wikkelen, op middellange termijn zijn de verwach-
tingen redelijk tot goed;

•  Alle werknemers vallend onder de cao water-
bouw doen zwaar werk (in de zin van de MDIEU  
regeling);

•  Veiligheid heeft binnen de sector een hogere 
bewustwording en beleid dan duurzame  
inzetbaarheid;

•  Een aantal specifieke knelpunten op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid binnen de sector 
waterbouw zijn: roostering, lifestyle, fysieke be-
lasting en vergrijzing;

•  De sector vergrijst, oudere werknemers zijn niet 
zozeer vaker ziek, maar wel langer, niet  iedereen 
zal gezond de eindstreep halen. 

Aanbevelingen uit de sectoranalyse
Een aantal aanbevelingen die voortkomen uit deze 
sectoranalyse zijn:
•  Pak, zodra dat weer kan, de activiteiten op die 

door de corona-PFAS-PAS problematiek zijn  
blijven liggen:

 -  Het weer opstarten van de bewustwordings-
campagne;

 -  Het faciliteren van individuele financiële ge-
sprekken waarbij per persoon wordt vast-
gesteld wat het financiële plaatje is bij ge-
bruikmaking van de regeling. Iedere situatie 
is anders: hebben mensen mogelijk reserves, 
een werkende partner, veel verlofuren, wat is 
de consequentie van het vervroegen van pen-
sioen?

•  Gezien de uitgesproken wens van alle partijen 
verdient het aanbeveling afspraken te maken 
over een Eerder Uittredenregeling. Aandachts-
punten daarbij zijn de financiering en of men naast 
de wettelijke bepalingen nog sectorale condities 
wil vaststellen (bv x dienstjaren). Doelgroep voor 
zo’n regeling is iedereen met zwaar werk = vallend  
onder de cao Waterbouw;

•  Het aanbieden van de regeling aan de doelgroep 
met de nodige PR eromheen. Of men er gebruik 
van wil en kan maken blijft een individuele afwe-
ging;

5 Sectoranalyse Waterbouw
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Activiteitenplan
Bovengenoemde activiteiten passen integraal in een 
activiteitenplan in het kader van de MDIEU regeling. 
Een activiteitenplan is mogelijk met of zonder MDI-
EU regeling. Aanvragen daarvoor zijn mogelijk vanaf 
juni 2021. Indien partijen de aanbevelingen delen kan 
dit in een vervolgopdracht aan Trisolis nader worden 
uitgewerkt.

Aanbevelingen paritaire werkgroep
De paritaire werkgroep onderstreept het belang dat 
uit deze sectoranalyse naar voren is gekomen om 
blijvend aandacht te besteden aan een aantal speci-
fieke knelpunten op het gebied van duurzame inzet-
baarheid binnen de sector waterbouw zoals rooste-
ring, lifestyle, fysieke belasting en vergrijzing. 

Aan deze onderwerpen wordt op verzoek van 
Cao-Partijen Waterbouw door het O&O-fonds Water-
bouw al veel aandacht geschonken, o.a. via de website  
www.gezondwerkenindewaterbouw.nl.

Het weer opstarten van de bewustwordingscam-
pagne duurzame inzetbaarheid moet hierbij priori-
teit krijgen evenals de mogelijkheid van financiële 
maatwerkgesprekken waarbij medewerkers inzicht 
krijgen in hun persoonlijke situatie als zij bijvoorbeeld 
eerder willen stoppen met werken.

In de paritaire werkgroep is voor de verdere 
uitwerking allereerst gekeken naar de defi-
nitie van de doelgroep en zwaar werk om in 
kaart te krijgen over welke groep medewer-
kers het in onze sector gaat, wat de kosten 
voor werkgevers zijn en wat de consequen-
ties zijn voor medewerkers: kunnen zij met 
een voor hen aanvaardbare sectorale rege-
ling drie jaar eerder stoppen met werken. 

Definitie doelgroep
Als basis is gebruik gemaakt van de opgave van het 
bedrijfstakpensioenfonds BPF Waterbouw van deel-
nemers die 3 jaar voor hun pensioen staan en gebruik 
kunnen maken van de vervroegde uittredingsrege-
ling. Het betreft deelnemers die geboren zijn in de 
periode van 1 september 1954 tot en met 30 sep-
tember 1961.

De paritaire werkgroep heeft gesproken over twee 
definities, waarbij de eerste definitie zich beperkt 
tot cao-medewerkers onder de cao Waterbouw, 
werkend in Nederland en de tweede definitie bre-
der is en zich uitstrekt tot medewerkers die bij wer-
ken in Nederland onder de cao Waterbouw zouden 
vallen en verplicht of vrijwillig verzekerd zijn bij BPF 
Waterbouw en/of PGB. De werkgroep heeft alle uit-
werkingen voor beide doelgroepen gedaan, maar 
adviseert Cao-Partijen Waterbouw te kiezen voor de 
brede definitie. Dit betreft 406 deelnemers. 
Naar de mening van de werkgroep valt er geen strikt 
onderscheid te maken tussen deelnemers die alleen 
in Nederland of alleen in het buitenland werken. De 
praktijk is meer weerbarstig: medewerkers werken 
vaak in hun loopbaan deels in Nederland en deels in 
het buitenland. Het vervolg van deze rapportage richt 
zich dan ook op de resultaten voor deze doelgroep.

Zwaar werk
De overheid heeft aangegeven dat sectoren de ge-
legenheid krijgen op sectoraal niveau regelingen te 
treffen voor mensen met een zwaar beroep. De (tij-
delijke) RVU vrijstellingsregeling biedt hiervoor een 
kader. 

In de sectoranalyse is een hoofdstuk gewijd aan cri-
teria en afbakening van zwaar werk. In onze sector 
zijn kenmerken besproken wanneer een beroep tot 
een zwaar beroep moet worden gerekend:
a.  Fysieke kenmerken van werk: zwaar lichamelijk 

werk (> 2.000 calorieën), langdurige belasting 
spieren / luchtwegen/ cardio vasculair systeem, 
moeilijke werkhouding, ploegenarbeid, bijzondere 
zorgtaken;

b.  Kenmerken van werkomstandigheden: nacht-
werk, ondergronds/onderwater, extreem klimaat 
(soms)/ geluid/ licht, atmosferische druk, werk 
met chemisch gevaarlijke stoffen.

Alhoewel de mate waarin per functie nog wel wat 
fluctueert, is vastgesteld is dat hieronder alle func-
ties vallen die omschreven staan in bijlage 3 van de 
cao Waterbouw.
Met de bepaling van de doelgroep, dat deze valt on-
der de definitie van zwaar werk, biedt dit de mogelijk-
heid om gebruik te maken van de MDIEU regeling in 
combinatie met activiteiten op het gebied van duur-
zame inzetbaarheid.

6  Definitie doelgroep en  
zwaar werk
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Om 3 jaar eerder te kunnen stoppen met wer-
ken, is het belangrijk om aan te kunnen geven 
wat voor gevolgen dit heeft voor het inkomen 
van potentiële deelnemers. Aan de hand van 
de geboortejaren is per jaar een berekening 
gemaakt van iemand met een laag inkomen, 
midden inkomen en een hoog inkomen. Deze 
berekeningen zijn door BPF Waterbouw ge-
maakt, waarbij naast de RVU-uitkering van 
EUR 22.164,-- (peildatum 1 januari 2021) 
ook rekening is gehouden met de effecten 
van het stoppen van de pensioenopbouw en 
naar voren halen van de pensioenuitkering. 
De uitwerking hiervan is vastgelegd in een  
power-pointpresentatie die als bijlage 1 bij 
deze rapportage is gevoegd. 

Effecten van vervroeging pensioen
De werkgroep heeft vanuit BPF Waterbouw informa-
tie ontvangen over de effecten van het vervroegen 
van het pensioen waarbij een aantal aannames zijn 
gedaan over het inkomen en opgebouwde pensioen:

•  3 jaar minder opbouw = 2,82% minder pensioen 
(als percentage van het salaris).

  Bij €60.000 salaris met een bereikbaar pensioen 
op 67 jaar van € 21.000 (35% pensioen) en AOW 
(€ 11.000 = 18,33% pensioen) Samen geeft dit  
€ 32.000 = 53,33% pensioen.

  3 jaar minder opbouwen (dus tot 64 jaar) geeft  
in plaats van 53,33% pensioen nog 50,51%  
pensioen (dus 2,82% minder) op 67 jaar.

•  3 jaar vervroegen = 15% pensioenkorting op het 
opgebouwde pensioen

  Hieruit komt naar voren dat eerder stoppen niet 
direct het probleem is, het is het vervroegen van 
het pensioen. Als bijvoorbeeld met verlofsparen 
een jaar kan “bijgekocht” is pensioenterugval al 
een stuk kleiner.

  De 50,51% pensioen op 67 jaar hierboven, be-
staat uit 32,18% pensioen bij BPF Waterbouw 

  (35% - 2,82%). Dit is € 19.308 pensioen op 67 jaar 
(32,18% x € 60.000).

  Dit moet worden vervroegd naar 64 jaar en deze 
vervroeging, waardoor 3 jaar extra pensioen 
wordt uitbetaald, kost ongeveer 15%.

  Derhalve blijft er een pensioen over van ongeveer 
€ 16.412 (85% x € 19.308).

•  3 jaar AOW (alleenstaande) compenseren =  
€ 33 duizend per persoon

  Met deze compensatie is het pensioen uit het 
voorbeeld van 53,33% gedaald naar 45,69%  
(€ 16.412 + € 11.000) / € 60.000); een inkomens-
daling van bijna 15%. Voor de goede orde: hier 
betreft het niet de RVU-regeling, maar het naar 
voren halen van pensioen, inclusief AOW.

Maatmanberekeningen
Vervolgens heeft BPF Waterbouw een drietal maat-
manberekeningen uitgewerkt aan de hand van 
concrete, geanonimiseerde dossiers, allen met ge-
boortejaar 1957. In die berekening is de rekensom: 
pensioen bij doorwerken tot 67 - 3 jaar geen opbouw 
- 3 jaar vervroegen + AOW compensatie = pensioen 
bij stoppen bij 64 jaar.

•  Maatmens 1
 Laag inkomen € 55.549 bruto per jaar
  Pensioenopbouw bij 67 jaar komt uit op 83%,  

bij eerder stoppen bij 64 jaar op 71%

•  Maatmens 2 
Midden inkomen € 65.286 bruto per jaar

  Pensioenopbouw bij 67 jaar komt uit op 66%,  
bij eerder stoppen bij 64 jaar op 56%

•  Maatmens 3 
Hoog inkomen € 74.506 bruto per jaar

  Pensioenopbouw bij 67 jaar komt uit op 56%,  
bij eerder stoppen bij 64 jaar op 50%

7 Maatmanberekeningen

Conclusie en aanbeveling paritaire 
werkgroep 
De paritaire werkgroep heeft veel tijd en aandacht 
besteed aan het onderzoeken van de inkomensef-
fecten bij het eerder stoppen met werken en heeft 
ook dankbaar gebruik gemaakt van de tijd en des-
kundigheid die hierbij vanuit BPF Waterbouw is aan-
geleverd. 

Uit de besprekingen is uiteindelijk gebleken hoe moei-
lijk het is om te komen tot vergelijkbare maatmensen 
die mogelijk in de voorlichting naar medewerkers 
zou kunnen worden gebruikt. De paritaire werkgroep  
realiseert zich dat deelname aan een RVU-regeling 
en eerder stoppen met werken een persoonlijke af-
weging is en dat iedere situatie anders is. 

De werkgroep doet dan ook de aanbeveling dat ie-
dereen hiervoor een persoonlijk financieel maat-
werkgesprek vanuit de sector krijgt aangeboden, 
zoals eerder al was opgenomen in de on hold gezet-
te bewustwordingscampagne door het O&O-fonds  
Waterbouw. 
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Zoals in hoofdstuk 3 is aangegeven kan er 
met de inwerkingtreding van de versoepe-
ling van de RVU-heffing en de Maatwerk- 
regeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder 
Uittreden (MDIEU) in de uitwerking door sec-
toren een tweetal keuzes gemaakt worden: 
 
a.  Zonder MDIEU subsidie: eigen uitvoe-

ring RVU-regeling en/of eigen uitvoering 
duurzame inzetbaarheid 

b.  Met MDIEU subsidie: het plan bestaat dan 
uit een RVU-regeling (75%) en duurzame 
inzetbaarheid (25%). De RVU-regeling 
wordt voor maximaal 25% gesubsidieerd, 
duurzame inzetbaarheid voor maximaal 
50%.

Het samenwerkingsverband SPDI van FNV, CNV 
Vakmensen en werkgeversorganisatie AWVN heeft 
een rekentool ontwikkeld om de kosten en baten 
overzichtelijk op een rij te zetten van de vervroegde 
uittredingsregeling en duurzame inzetbaarheid. Aan 
de hand van het basismodel zijn door a-advies, als 
adviseur van de paritaire werkgroep 12 voorbeelden 
doorgerekend op basis van twee doelgroepen met of 
zonder zwaar werk, die als bijlage 2 zijn gevoegd. In 
deze voorbeelden worden alle mogelijkheden door-
gerekend, terwijl in deze rapportage alleen nader 
wordt ingegaan op de keuzes die door de werkgroep 
zijn gemaakt. 

Uitgangspunten doorrekening kosten
Omdat de paritaire werkgroep als doelgroep uitgaat 
van medewerkers die bij werken in Nederland onder 
de cao Waterbouw zouden vallen, is het uitgangs-
punt voor de berekening 406 deelnemers op het  
totaal van 2759 verplicht en vrijwillig verzekerde 
deelnemers aan BPF Waterbouw en/of PGB. 
Voor het gemiddelde salaris wordt uitgegaan van  
€ 65.000,--.

Verder wordt uitgegaan van een zwaar beroep, wat 
een randvoorwaarde voor de MDIEU-regeling is 
en waarvan in de sectoranalyse is gesteld dat alle 
cao-medewerkers Waterbouw tot deze categorie 
gerekend kunnen worden. 

Daarbij is het ook de vraag of inverdieneffecten wel 
of niet in een sectorale regeling meegenomen kun-
nen worden. Immers, de inverdieneffecten komen 
bij de individuele werkgevers te liggen en niet bij een 
sectoraal fonds die de RVU-regeling gaat uitvoeren. 

Verdere uitwerking inverdieneffecten
Er is een aantal modellen uitgewerkt op basis van 
een definitie over het aantal potentiële deelnemers 
dat voor de regeling in aanmerking komt, totaal 406. 
Daarnaast is berekend wat het effect zou zijn bij 25%, 
50% of 75% deelname. Een RVU-regeling kan met 
of zonder subsidie vanuit de overheid door de sec-
tor worden aangeboden. Indien van subsidie gebruik 
wordt gemaakt, dient de sector naast de RVU-rege-
ling ook een plan van aanpak voor duurzame inzet-
baarheid uit werken, in de verhouding 75% (RVU) 
- 25% (DI), waarbij 25% van de kosten voor RVU en 
50% van de kosten voor DI subsidiabel zijn. 

In de modellen wordt uitgegaan van een inverdie-
neffect, waarbij de paritaire werkgroep heeft gesteld 
dat hiermee in een sectorale regeling geen reke-
ning kan worden gehouden omdat deze effecten bij 
de individuele werkgevers terecht komen. Verder is 
gesteld dat deze inverdieneffecten bijdragen aan de 
afweging om een sectorale premie bij werkgevers te  
heffen om de regeling te financieren. 
Het gaat om de onderbouwing in het gebruikte mo-
del van het inverdieneffect RVU dat op € 6.183.999 
wordt gesteld.

De basisgedachte in het rekenmodel is dat voor iede-
re medewerker die uitstroomt via de RVU-regeling er 
een nieuwe werknemer gaat instromen. Die nieuwe 
medewerker verschilt op het vlak van arbeidsvoor-
waarden van de RVU medewerker met een lager 
loon, minder verlofdagen, lager verzuim. 

8  Doorrekening kosten sectorale 
MDIEU / RVU regeling

Rekenscenario       Uitgangspunt 406 potentiële deelnemers

Inverdieneffect

   J K L

Aandeel zware beroepen 100% 100% 100%

Deelname percentage 25% 50% 75%

Deelnemers 102 203 305

Projectkosten RVU 2021-2028 4.715.225  9.430.450 14.145.674

Inverdieneffect RVU 3.091.999  6.183.999  9.275.998

Zonder subsidie met inverdieneffect 1.623.225  3.246.451  4.869.676

   

MDIEU:  uitgaven RVU + DI  5.501.096 11.002.191 16.503.287

MDIEU Subsidie RVU/DI 1.571.742   3.143.483   4.715.225

Inverdieneffect RVU 3.091.999   6.183.999   9.275.998

Met subsidie en inverdieneffect    837.354  1.674.709    2.512.063

Onderstaand een deeloverzicht dat hierop betrekking heeft en waarbij het inverdieneffect geel 
gearceerd is: 

Gemiddeld bruto jaarinkomen deelnemer   € 65.000
Loonverschil vervanger  10%

Besparing op loonverschil   € 6.500
Verschil verlofdagen vervanger  0,40% 15

Besparing verlofdagen  € 3.240
Gemiddeld ziekteverzuim ouderen   6%
Gemiddeld ziekteverzuim en vervanger   4%

Besparing op ziekteverzuim  € 1.170

Totaal inverdieneffecten per deelnemer  
incl. werkgeverslasten en pensioen  30% € 14.534
RVU uitkering minus inverdieneffecten 
(inclusief wg lasten en pensioen) per deelnemer  € 7.630

De onderbouwing voor deze bedragen staat in het onderstaande overzicht: 
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Het percentuele inverdieneffect van één vervanger 
ten opzichte van één RVU deelnemer is het inverdie-
neffect per deelnemer (€ 14.534) gedeeld door de 
RVU uitkering (€ 22.164) is 65,57%.

De formule om het inverdieneffect te berekenen is: 
totaal kosten RVU deelnemers x (inverdieneffect per 
werknemer/kosten RVU deelnemer) =  
totale inverdieneffect

In het gebruikte model voor onze sector bij 50% 
deelname:  
 € 9.430.450 x (€ 14.534 / € 22.164) = € 6.183.999

Noot: In alle rekenmodellen die bij de bij deze en 
de eerdere concept-rapportage zijn gevoegd heeft 
a-advies rekening gehouden met een verschil van 
15 verlofdagen, terwijl dit voor de doelgroep die vlak 
voor pensioen staat 18 dagen is (26+18=44), waar-
door het inverdieneffect groter zal worden. Dit is ons 
pas opgevallen bij de nadere uitwerking over het in-
verdieneffect. Omdat het de conclusies en aanbeve-
lingen van de paritaire werkgroep verder niet aantast, 
zijn de rekenmodellen hierop nu niet aangepast. 

Gebruikmaking MDIEU subsidieregeling
De werkgroep heeft cao-partijen eerder geadviseerd 
om gebruik te maken van de MDIEU subsidierege-
ling uitgaande van een verwachte 50% deelname, 
waarbij sprake is van een significante subsidie van 
€ 3.143.483 over de hele looptijd. Bij de nadere uit-
werking en kijkend naar de landelijke ontwikkelingen 
maakt de werkgroep een inschatting dat de instroom 
mogelijk lager zal zijn en zal liggen tussen 25% en 
50%. Bij 25% instroom is de subsidie over de gehele 
looptijd € 1.571.742.

Wil de sector flexibiliteit en volledige eigen regie 
houden, dan is het zeker de overweging waard om 
wel een RVU-regeling voor de sector in te richten, 
maar dit te doen zonder gebruikmaking van subsidie. 
Daar komt bij dat de sector op het gebied van duurza-

me inzetbaarheid al heel veel activiteiten heeft ont-
wikkeld en in de koppeling van de subsidie voor de 
RVU regeling met DI-activiteiten dan ook 25% van de 
totale projectkosten moet besteden aan duurzame 
inzetbaarheid. 
Bij een instroom van 25% is dit € 1.375.274 en bij een 
instroom van 50% is dit € 2.750.547.  
Het secretariaat van cao-partijen voorziet dat het  
bijzonder moeilijk zal zijn om die uitgaven voor duur-
zame inzetbaarheid in onze sector te gaan realiseren, 
ook op basis van eerdere subsidietrajecten.

Daarnaast is het zo dat van de 25% subsidie op 
RVU-kosten er effectief maar 16,7% overblijft indien 
de kosten van DI hiervan worden afgetrokken. Bij 
een deelnamegraad van 25% leidt dit tot minder dan  
€ 100.000 subsidie per jaar, terwijl daar wel de lang-
jarige nadelen van de administratieve verwerking, de 
noodzaak van het verplicht ontplooien van DI acti-
viteiten en de verplichte (volledige) premiebetaling 
door de werkgever tegenover staan. 

Het is echter wel mogelijk om 50% subsidie voor 
duurzame inzetbaarheidsprojecten apart aan te vra-
gen, waarbij de uit te geven bedragen meer in lijn 
gebracht kunnen worden met de activiteiten uit een 
plan van aanpak dat op basis van de sectoranalyse 
kan worden opgesteld. Hiervoor kan gedurende de 
hele looptijd twee keer een aanvraag worden gedaan 
voor een maximale periode van twee jaar.

Advies aan cao-partijen
Vanwege de onzekerheid over het aantal deelne-
mers, het creëren van flexibiliteit om de regeling in 
de tijd waar nodig aan te passen, het niet koppelen 
van de uitgaven RVU aan uitgaven voor duurzame in-
zetbaarheid, adviseert de werkgroep cao-partijen om 
een sectorale RVU-regeling in te richten zonder MDI-
EU subsidie en waar gewenst een aparte aanvraag te 
doen voor subsidie voor duurzame inzetbaarheids-
projecten. 

Op basis van de voorgaande hoofdstukken is 
alle informatie verzameld die nodig is voor de 
financiering van een sectorale MDIEU / RVU 
regeling.

De paritaire werkgroep heeft nagedacht over andere 
alternatieven voor de financiering van de RVU-rege-
ling, maar is tot geen andere conclusie gekomen dat 
als gekozen wordt voor een sectorale regeling hierbij 
ook een sectorale oplossing hoort in de vorm van een 
sectoraal fonds met premieheffing. 

Hieronder wordt een berekening gemaakt van de 
totaal benodigde projectkosten en een percentage 
van de loonsom die nodig is om de regeling in acht 
jaar te bekostigen. Omdat bij een sectorale regeling 
de inverdieneffecten niet ten gunste komen van een 
sectoraal fonds, maar bij de individuele werkgevers 
komt, is dit effect bij de verdere uitwerking buiten be-
schouwing gelaten.

Advies aan cao-partijen
Op basis van de geschetste onzekerheid over de 
deelname, die geschat wordt tussen de 25% - 50%, 
adviseert de werkgroep cao-partijen om bij aanvang 
van een eventuele sectorale RVU-regeling uit te gaan 
van een premiehoogte van 0,66% en dit percentage 
jaarlijks te evalueren en waar nodig bij te stellen.

Wie betaalt de rekening? Kan het inverdie-
neffect als hefboom fungeren?
Uit voorgaande berekeningen blijkt dat, uitgaande 
dat cao-partijen besluiten tot een sectorale regeling 
voor vervroegd uittreden, met een deelname van tus-
sen de 25% en 50% van de potentiële deelnemers, 
de kosten maximaal ca. 0,66% bedragen van de to-
tale loonsom. Dit vraagt om een sectorale regeling 
die verder gaat dan de cao Waterbouw. De paritaire 
werkgroep is van mening dat de inverdieneffecten bij 
individuele werkgevers een zekere rechtvaardiging 
geven om een sectoraal fonds in te richten met een 
premiebijdrage voor de werkgevers. Uit de sectora-
nalyse is gebleken dat er sector breed behoefte is 
aan duurzaam inzetbaarheidsbeleid voor de sector, 
waar een RVU-regeling onderdeel kan zijn. 

Uitvoering sectoraal fonds
De Pensioenwet staat niet toe dat pensioenfondsen 
regelingen voor vervroegde uittreding (RVU) uitvoe-
ren. Dat heeft minister Koolmees bevestigd naar aan-
leiding van vragen uit de Eerste Kamer. De Pensioen-
wet staat pensioenfondsen alleen nevenactiviteiten 
toe die rechtstreeks verband houden met pensioen. 
Dat is weer gebaseerd op Europese regelgeving en 
moet oneerlijke concurrentie voorkomen tussen ver-
plicht gestelde pensioenfondsen en gewone markt-
partijen.

9  Financiering van een sectorale 
MDIEU / RVU regeling

Totale loonsom  € 179.335.000 J K L

Aandeel zware beroepen 100% 100% 100%

Deelnemers   102 203 305

% Deelnemers  25% 50% 75%

Totale projectkosten    € 4.715.225 € 9.430.450 € 14.145.674

Projectkosten  8 jaar/per jaar 8 € 589.403 € 1.178.806 € 1.768.209

% Loonsom bij 8 jaar 8 0,33 0,66 0,99

Rekenscenario								Aantal	potentiële	deelnemers	406,	zonder	MDIEU	subsidie,	 
zonder	inverdieneffect
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Voor sociale partners zijn er echter voldoende alter-
natieven, aldus de minister. In de praktijk kunnen zij 
de uitvoering onderbrengen bij een sociaal fonds, bij 
een pensioenuitvoeringsorganisatie, een payrollbe-
drijf of een speciale stichting, aldus de minister. De 
uitvoering van de RVU regeling in de bouw is bijvoor-
beeld ondergebracht bij het aanvullingsfonds Bouw 
& Infra, dat de uitvoering weer aan APG heeft uitbe-
steed.

De paritaire werkgroep adviseert cao-partijen om de 
uitvoering van een eventuele RVU regeling in de wa-
terbouw onder te brengen bij een speciaal daarvoor 
op te richten sociaal fonds. Gezien de hoeveelheid 
verwachte deelnemers, mogelijk onder hetzelfde 
bestuur als het O&O-fonds Waterbouw, met het se-
cretariaat voor Cao-Partijen Waterbouw als corres-
pondentie adres en penvoerder en Visma Idella als 
administratieve uitvoeringsorganisatie.

Uitvoeringskosten sectoraal fonds
In onderstaand overzicht worden de verwachte uit-
voeringskosten van het fonds in kaart gebracht, uit-
gaande van de keuze voor een sociaal fonds zoals 
hiervoor is verwoord. 
De administratiekosten vormen de belangrijkste kos-
tenpost voor de uitvoering van de regeling door de 
uitvoeringsorganisatie. Een bedrag van € 250,-- per 
deelnemer per jaar is realistisch en in lijn met de kos-
ten bij andere sectoren, zoals bijvoorbeeld de bouw. 

Daarnaast moet rekening worden gehouden dat bij 
de start van de regeling er een overbruggingskapitaal 
nodig zal zijn. Onderzocht moet worden of een “ren-
teloze lening” vanuit de reserves van het O&O-fonds 
Waterbouw hiervoor kan worden aangewend. 

Overige aandachtspunten
Door niet te kiezen voor een MDIEU subsidieregeling 
heeft de sector vrijheid om de regeling in te richten 
naar eigen inzicht en hoeft niet voldaan te worden 
aan de voorwaarden van het Ministerie SZW. 
Nog nader uit te werken zijn de  voorwaarden die ge-
steld moeten worden aan deelname van een regeling. 
Gedacht kan worden aan een aantal jaren werkzaam 
in de sector. Gebruik kan worden gemaakt van voor-
beelden uit andere sectoren (o.a. bouw).

Betreft: 203 deelnemers (50% van 406) Eenmalig Per jaar Totaal (8 jaar)

Oprichting stichting (acte, notaris)  € 1.000     € 1.000 

Administratiekosten (250 per deelnemer per jaar)    € 10.000   € 80.000 

Accountant kosten    € 5.000   € 40.000 

Bestuurskosten (bestuur O&O-fonds)      

Bureaukosten (secretariaat O&O-fonds)      

Totaal  € 1.000   € 15.000   € 121.000 

Uit de eerdere rapportage van de paritaire 
werkgroep komt het onderstaande overzicht 
van aanvullende regelingen, naar volgorde 
van prioriteit, waarbij bewustwording en het 
uitvoeren van een bewustwordingscampag-
ne als hoogste prioriteit wordt genoemd om 

te voorkomen dat de generatie die hierna 
komt tegen dezelfde problemen aanloopt 
als de groep waarvoor nu de overheid deze  
bijzondere maatregelen van vervroegde uit-
treding (RVU) heeft genomen.

10 Overige aanvullende regelingen

1.

2.

3.

4.

5.

Financieel inzicht

Verlofsparen als 

ouderenbeleid

Keuzebudget

Generatiepact 

afspraken

Flexibel / 

Deeltijdpensioen

Bedrag ineens

Sector

Sector

Sector

Sector

BPF 

Waterbouw

Overheid/

BPF 

Waterbouw

Maatwerkgesprek om 

volledig financieel inzicht 

te krijgen

500 dagen sparen in 

10 jaar tijd om eerder te 

stoppen met werken

Flexibel arbeidsvoor-

waarden pakket om te 

sparen voor diverse doelen

Mogelijke 80/90/100 

regelingen

Tot 10 jaar naar voren 

halen van pensioendatum

Op pensioendatum 10% 

van het pensioen uit 

betalen (vanaf 1-1-2023)

50% Opleidingsbudget

50% Sector  

(schrappen artikel  

27 cao)

Werknemer

Werknemer

Werkgever-

Werknemer

Pensioenregeling

Werkgever-

Werknemer

Pensioenregeling

Werkgever-

Werknemer

Aanvullingsregelingen Aanbieder Inhoud Financiering

Overzicht aanvullende regelingen
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Conclusies paritaire werkgroep 

1.  De uitgevoerde sectoranalyse Waterbouw vol-
doet aan de voorwaarden die door het Ministerie  
SZW zijn gesteld om gebruik te kunnen maken 
van de MDIEU-subsidieregeling door middel van 
het opstellen van een activiteitenplan. Het daad-
werkelijk aanvragen van subsidie is mogelijk in de 
daarvoor gestelde tijdvakken (1e tijdvak juni 2021, 
2e tijdvak ca. februari 2022, 2023 en 2024). Deze 
sectoranalyse omvat een beschrijving van de om-
vang en samenstelling van de sector, vaststelling 
van zwaar werk in de sector, duurzame inzetbaar-
heid en conclusies en aanbevelingen, waaruit 
naar voren komt dat er sector breed behoefte is 
aan een duurzaam inzetbaarheidsbeleid, waaron-
der een vervroegde uittredingsregeling. 

2.  De doelgroep wordt in de sectoranalyse gede-
finieerd in de categorie zwaar werk / beroep, 
waardoor alle functies die in bijlage 3 van de cao  
Waterbouw onder deze definitie vallen.

  De paritaire werkgroep heeft gekozen voor een 
brede definitie van de doelgroep: medewerkers  
die bij werken in Nederland onder de cao Water-
bouw zouden vallen en verplicht of vrijwillig ver-
zekerd zijn bij BPF Waterbouw of PGB.  

3.  De paritaire werkgroep heeft veel tijd en aan-
dacht besteed aan het onderzoeken van de inko-
menseffecten bij het eerder stoppen met werken, 
waarbij is gebleken hoe moeilijk het is om te ko-
men tot vergelijkbare maatmensen die mogelijk 
in de voorlichting naar medewerkers zou kunnen 
worden gebruikt. Deelname aan een RVU-rege-
ling en eerder stoppen met werken is een per-
soonlijke afweging, waarbij iedere situatie anders 
is. Het aanbieden van een financieel maatwerkge-
sprek waarbij medewerkers inzicht krijgen in hun 
persoonlijke situatie helpt hierbij.

4.  Uit de ervaringen van omringende branches komt 
naar voren dat waarschijnlijk  tussen de 25% en 
50% van het  aantal potentiële deelnemers van 
een vervroegde uittredingsregeling gebruik zal 
maken. Op basis van deze aanname is de verdere 
uitwerking gebaseerd. 

5.  De kosten voor een vervroegde uittredingsre-
geling zijn in kaart gebracht aan de hand van alle 
mogelijke opties, waarbij de paritaire werkgroep 
gekozen heeft voor de uitwerking van tussen de 
25% en 50%  deelname van de gedefinieerde 
doelgroep en de daarbij behorende loonsommen.

6.  De financiering van een sectorale regeling voor 
vervroegd uittreden is in kaart gebracht, even-
eens aan de hand van alle mogelijke opties, waar-
bij de paritaire werkgroep gekozen heeft voor de 
berekening op basis van 25% - 50% deelname 
van de gedefinieerde doelgroep en de daarbij be-
horende loonsommen. Dit vraagt een sectorale 
afspraak die verder gaat dan de cao Waterbouw. 

7.  De aanvullende regelingen zijn geprioriteerd in 
een overzicht aangegeven en zijn in de eerdere 
rapportage van de paritaire werkgroep nader uit-
gewerkt.

11 Conclusies en Aanbevelingen

Aanbevelingen paritaire werkgroep 

1.  De paritaire werkgroep onderstreept het be-
lang dat uit de sectoranalyse naar voren is ge-
komen om blijvend aandacht te besteden aan 
een aantal specifieke knelpunten op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid binnen de sector 
waterbouw zoals roostering, lifestyle, fysieke 
belasting en vergrijzing. Aan deze onderwer-
pen wordt op verzoek van Cao-Partijen Wa-
terbouw door het O&O-fonds Waterbouw al 
veel aandacht geschonken, o.a. via de website  
www.gezondwerkenindewaterbouw.nl

2.  Het weer opstarten van de bewustwordingscam-
pagne duurzame inzetbaarheid moet hierbij prio-
riteit krijgen evenals de mogelijkheid van financi-
ele maatwerkgesprekken waarbij medewerkers 
inzicht krijgen in hun persoonlijke situatie als zij 
bijvoorbeeld eerder willen stoppen met werken.

3.  De paritaire werkgroep heeft gesproken over 
twee definities, waarbij de eerste definitie zich 
beperkt tot cao-medewerkers onder de cao Wa-
terbouw, werkend in Nederland en de tweede 
definitie breder is en zich uitstrekt tot medewer-
kers die bij werken in Nederland onder de cao 
Waterbouw zouden vallen en verplicht of vrijwillig 
verzekerd zijn bij BPF Waterbouw en/of PGB. De 
werkgroep adviseert Cao-Partijen Waterbouw 
om deze definitie over te nemen omdat geen 
goed onderscheid kan worden gemaakt: veel me-
dewerkers werken gedurende hun loopbaan wis-
selend in Nederland en het buitenland. 

4.  Vanwege de onzekerheid over het aantal deel-
nemers, het creëren van flexibiliteit om de rege-
ling in de tijd waar nodig aan te passen, het niet 
koppelen van de uitgaven RVU aan uitgaven voor 
duurzame inzetbaarheid, adviseert de werkgroep 
cao-partijen om een sectorale RVU-regeling in te 
richten zonder MDIEU subsidie en waar gewenst 
een aparte aanvraag te doen voor subsidie voor 
duurzame inzetbaarheidsprojecten.

5.  Voor de financiering van een sectorale regeling 
vervroegd uittreden is nu alleen gekeken naar 
een fonds met een werkgeverspremie, waarbij de 
inverdieneffecten als mogelijke hefboom kunnen 
fungeren. De plannen voor een dergelijk fonds 
moeten nog nader worden uitgewerkt waarbij 
aandacht gevraagd wordt voor de uitwerking van 
alle voorwaarden. Door te kiezen voor een brede 
doelgroep is voor de financiering een sectorale 
afspraak nodig die verder gaat dan alleen de cao 
Waterbouw.

6.  De paritaire werkgroep adviseert Cao-Partijen 
Waterbouw om met de voorgestelde aanvullende 
regelingen te werken aan modernisering en flexi-
bilisering van de arbeidsvoorwaarden van de cao 
Waterbouw, zodat toekomstige medewerkers op 
een goede manier gezond werkend hun pensioen 
halen.
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Bijlage 1        Presentatie  
maatmanberekeningen  
BPF Waterbouw

Maatmens 1

Compensatie 64-67 = RVU regeling

Netto

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Salaris

Salaris

AOW

Inkomen netto

Compensatie AOW Ouderdomspensioen

Te financieren

Salaris

Inkomen bruto

Effecten vervroeging Effecten opbouw t/m AOV Minder inkomen

64 tot 67 jaar

64 tot 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Normaal pensioen
€ 45.888 (83%)
vanaf 67

Normaal pensioen
€ 45.888 (83%)
vanaf 67

Inkomen
€ 55.549

Inkomen
€ 55.549

€ 38.727
100%

€ 38.727
100%

€ 33.730
87%

€ 31.817
82%

€ 25.072
65%

Bij vervroeging
€ 40.990 (74%)
vanaf 64

Bij vervroeging
€ 40.990 (74%)
vanaf 64

Geen arbeidskorting
Geen ouderenkorting
Zelf ZVW betalen

€ 38.727
100%
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Maatmens 3Maatmens 2

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Salaris

Salaris

AOW

Inkomen netto

Compensatie AOW Ouderdomspensioen

Te financieren

Salaris

Inkomen bruto

Effecten vervroeging Effecten opbouw t/m AOV Minder inkomen

64 tot 67 jaar

64 tot 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Normaal pensioen
€ 48.849 (66%)
vanaf 67

Normaal pensioen
€ 48.849 (66%)
vanaf 67

Inkomen
€ 74.506

Inkomen
€ 74.506

€ 47.995
100%

€ 47.995
100%

€ 34.887
73%

€ 32.612
68%

€ 26.114
54%

Bij vervroeging
€ 43.028 (58%)
vanaf 64

Bij vervroeging
€ 43.028 (58%)
vanaf 64

Geen arbeidskorting
Geen ouderenkorting
Zelf ZVW betalen

€ 47.995
100%

Compensatie 64-67 = RVU regelingCompensatie 64-67 = RVU regeling

NettoNetto

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Salaris

Salaris

AOW

Inkomen netto

Compensatie AOW Ouderdomspensioen

Te financieren

Salaris

Inkomen bruto

Effecten vervroeging Effecten opbouw t/m AOV Minder inkomen

64 tot 67 jaar

64 tot 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Vanaf 67 jaar

Normaal pensioen
€ 36.634 (56%)
vanaf 67

Normaal pensioen
€ 36.634 (56%)
vanaf 67

Inkomen
€ 65.286

Inkomen
€ 65.286

€ 43.685
100%

€ 43.685
100%

€ 30.116
69%

€ 28.220
65%

€ 20.898
48%

Bij vervroeging
€ 32.835 (50%)
vanaf 64

Bij vervroeging
€ 32.835 (50%)
vanaf 64

Geen arbeidskorting
Geen ouderenkorting
Zelf ZVW betalen

€ 43.685
100%
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Ingangsdatum  1-1-2021

Laatste instroomdatum  31-12-2025

Looptijd in maanden  36

Bedrag per maand (2021)  € 1.847

Bedrag per jaar (2021)  € 22.164

Deel A
Uitgangspunten: 255 verplichte deelnemers op 1761 werknemers salaris €65.000,-

Bijlage 2        Berekeningen inzake  
MDIEU Regeling

Waterbouw  Vergelijking algemene berekeningen zwaar werk en RVU

1. RVU Regeling

2. Deelnemers

3. Inverdieneffecten per deelnemer

Aantal medewerkers  1.761  1.761

Loonsom  € 65.000  € 114.465.000

Potentiele deelnemers:

1955  44  44

1956  30  30

1957  30  30

1958  29  29

1959  37  37

1960  60  60

1961  25  25

Totaal   255

Gemiddeld bruto jaarinkomen deelnemer   € 65.000

Loonverschil vervanger   10%

Besparing op loonverschil   € 6.500

Verschil verlofdagen vervanger  0,40%  15

Besparing verlofdagen   € 3.240

Gemiddeld ziekteverzuim ouderen   6%

Gemiddeld ziekteverzuim en vervanger   4%

Besparing op ziekteverzuim   € 1.170

Totaal inverdieneffecten per deelnemer incl.  
werkgeverslasten en pensioen  30%  € 14.534

RVU uitkering minus inverdieneffecten 
(inclusief wg lasten en pensioen) per deelnemer   € 7.630
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(Noot: met 0% zware beroepen is de uitkomst voor ieder deelnamepercentage hetzelfde, namelijk 0)

A   			rekenscenario’s:	0%	en	50%	zware	beroepen

Percentages  A  B  C

Projectkosten RVU 2021-2028  € 0  € 1.479.586  € 2.959.171

Projectkosten RVU 2021-2028 (bruto)  € 0  € 1.479.586  € 2.959.171

Route met subsidie

Route	zonder	subsidie

Dan verplichte DI uitgaven  € 0  € 246.598  € 493.195

Projectkosten RVU + DI uitgaven 
(zonder subsidie)  € 0  € 1.726.183  € 3.452.366

Subsidie RVU 25% projectkosten  € 0  € 369.896  € 739.793

Subsidie DI 50% projectkosten  € 0  € 123.299  € 246.598

Totale subsidie RVU/DI  € 0  € 493.195  € 986.390

Projectkosten RVU/DI met subsidie (bruto)  € 0  € 1.232.988  € 2.465.976

Inverdieneffecten RVU  € 0  € 970.235  € 1.940.471

Projectkosten RVU/DI met subsidie & 
inverdieneffecten (netto)  € 0  € 262.753  € 525.505

Inverdieneffecten RVU  € 0  € 970.235  € 1.940.471

Projectkosten RVU & inverdieneffecten 
(netto)  € 0  € 509.350  € 1.018.700

Aandeel zware beroepen  0%  50%  50%

Deelname percentage  100%  25%  50%

Aantallen

Potentieel  255  255  255

Zwaar werk  0  128  128

Deelname  0  32  64

Kosten totaal 2021 - 2028

Potentieel  € 11.836.684  € 11.836.684  € 11.836.684

Zwaar werk  € 0  € 5.918.342  € 5.918.342

Deelname  € 0  € 1.479.586  € 2.959.171

Projectkosten RVU 2021-2028  € 0  € 1.479.586  € 2.959.171

A   			rekenscenario’s:	100%	zware	beroepen

Percentages  D  E  F

Projectkosten RVU 2021-2028  € 2.959.171  € 5.918.342  € 8.877.513

Projectkosten RVU 2021-2028 (bruto)  € 2.959.171  € 5.918.342  € 8.877.513

Route met subsidie

Route	zonder	subsidie

Dan verplichte DI uitgaven  € 493.195  € 986.390  € 1.479.586

Projectkosten RVU + DI uitgaven 
(zonder subsidie)  € 3.452.366  € 6.904.732  € 10.357.099

Subsidie RVU 25% projectkosten  € 739.793  € 1.479.586  € 2.219.378

Subsidie DI 50% projectkosten  € 246.598  € 493.195  € 739.793

Totale subsidie RVU/DI  € 986.390  € 1.972.781  € 2.959.171

Projectkosten RVU/DI met subsidie (bruto)  € 2.465.976  € 4.931.952  € 7.397.928

Inverdieneffecten RVU  € 1.940.471  € 3.880.941  € 5.821.412

Projectkosten RVU/DI met subsidie & 
inverdieneffecten (netto)  € 525.505  € 1.051.010  € 1.576.516

Inverdieneffecten RVU  € 1.940.471  € 3.880.941  € 5.821.412

Projectkosten RVU & inverdieneffecten 
(netto)  € 1.018.700  € 2.037.401  € 3.056.101

Aandeel zware beroepen  100%  100%  100%

Deelname percentage  25%  50%  75%

Aantallen

Potentieel  255  255  255

Zwaar werk  255  255  255

Deelname  64  128  191

Kosten totaal 2021 - 2028

Potentieel  € 11.836.684  € 11.836.684  € 11.836.684

Zwaar werk  € 11.836.684  € 11.836.684  € 11.836.684

Deelname € 2.959.171  € 5.918.342  € 8.877.513

Projectkosten RVU 2021-2028  € 2.959.171  € 5.918.342  € 8.877.513
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Ingangsdatum  1-1-2021

Laatste instroomdatum  31-12-2025

Looptijd in maanden  36

Bedrag per maand (2021)  € 1.847

Bedrag per jaar (2021)  € 22.164

1. RVU Regeling

2. Deelnemers

3. Inverdieneffecten per deelnemer

Aantal medewerkers  2.759  2.759

Loonsom  € 65.000  € 179.335.000

Potentiele deelnemers:

1955  68  68

1956  50  50

1957  50  50

1958  49  49

1959  59  59

1960  90  90

1961  40  40

Totaal   406

Gemiddeld bruto jaarinkomen deelnemer   € 65.000

Loonverschil vervanger   10%

Besparing op loonverschil   € 6.500

Verschil verlofdagen vervanger  0,40%  15

Besparing verlofdagen   € 3.240

Gemiddeld ziekteverzuim ouderen   6%

Gemiddeld ziekteverzuim en vervanger   4%

Besparing op ziekteverzuim   € 1.170

Totaal inverdieneffecten per deelnemer incl.  
werkgeverslasten en pensioen  30%  € 14.534

RVU uitkering minus inverdieneffecten 
(inclusief wg lasten en pensioen) per deelnemer   € 7.630

Deel B
Uitgangspunten:    406 verplichte & vrijwillige deelnemers op 2759 werknemers  

salaris €65.000,-

Waterbouw  Vergelijking algemene berekeningen zwaar werk en RVU

(Noot: met 0% zware beroepen is de uitkomst voor ieder deelnamepercentage hetzelfde, namelijk 0)

B   			rekenscenario’s:	0%	en	50%	zware	beroepen

Percentages  G  H  I

Projectkosten RVU 2021-2028  € 0  € 2.357.612  € 4.715.225

Projectkosten RVU 2021-2028 (bruto)  € 0  € 2.357.612  € 4.715.225

Route met subsidie

Route	zonder	subsidie

Dan verplichte DI uitgaven  € 0  € 392.935  € 785.871

Projectkosten RVU + DI uitgaven 
(zonder subsidie)  € 0  € 2.750.548  € 5.501.096

Subsidie RVU 25% projectkosten  € 0  € 589.403  € 1.178.806

Subsidie DI 50% projectkosten  € 0  € 196.468  € 392.935

Totale subsidie RVU/DI  € 0  € 785.871  € 1.571.742

Projectkosten RVU/DI met subsidie (bruto)  € 0  € 1.964.677  € 3.929.354

Inverdieneffecten RVU  € 0  € 1.546.000  € 3.091.999

Projectkosten RVU/DI met subsidie & 
inverdieneffecten (netto)  € 0  € 418.677  € 837.354

Inverdieneffecten RVU  € 0  € 1.546.000  € 3.091.999

Projectkosten RVU & inverdieneffecten 
(netto)  € 0  € 811.613  € 1.623.225

Aandeel zware beroepen  0%  50%  50%

Deelname percentage  100%  25%  50%

Aantallen

Potentieel  406  406  406

Zwaar werk  0  203  203

Deelname  0  51  102

Kosten totaal 2021 - 2028

Potentieel  € 18.860.899  € 18.860.899  € 18.860.899

Zwaar werk  € 0  € 9.430.450  € 9.430.450

Deelname  € 0  € 2.357.612  € 4.715.225

Projectkosten RVU 2021-2028  € 0  € 2.357.612  € 4.715.225



34 Eindrapportage: Paritaire werkgroep integraal duurzame inzetbaarheid

B   			rekenscenario’s:	100%	zware	beroepen

Route met subsidie

Route	zonder	subsidie

Dan verplichte DI uitgaven  € 785.871  € 1.571.742  € 2.357.612

Projectkosten RVU + DI uitgaven 
(zonder subsidie)  € 5.501.096  € 11.002.191  € 16.503.287

Subsidie RVU 25% projectkosten  € 1.178.806  € 2.357.612  € 3.536.419

Subsidie DI 50% projectkosten  € 392.935  € 785.871  € 1.178.806

Totale subsidie RVU/DI  € 1.571.742  € 3.143.483  € 4.715.225

Projectkosten RVU/DI met subsidie (bruto)  € 3.929.354  € 7.858.708  € 11.788.062

Inverdieneffecten RVU  € 3.091.999  € 6.183.999  € 9.275.998

Projectkosten RVU/DI met subsidie & 
inverdieneffecten (netto)  € 837.354  € 1.674.709  € 2.512.063

Inverdieneffecten RVU  € 3.091.999  € 6.183.999  € 9.275.998

Projectkosten RVU & inverdieneffecten 
(netto)  € 1.623.225  € 3.246.451  € 4.869.676

Aandeel zware beroepen  100%  100%  100%

Deelname percentage  25%  50%  75%

Aantallen

Potentieel  406  406  406

Zwaar werk  406  406  406

Deelname  102  203  305

Kosten totaal 2021 - 2028

Potentieel  € 18.860.899 € 18.860.899 € 18.860.899

Zwaar werk  € 18.860.899  € 18.860.899  € 18.860.899

Deelname € 4.715.225  € 9.430.450  € 14.145.674

Projectkosten RVU 2021-2028  € 4.715.225  € 9.430.450  € 14.145.674

Percentages  J  K  L

Projectkosten RVU 2021-2028  € 4.715.225  € 9.430.450 € 14.145.674

Projectkosten RVU 2021-2028 (bruto)  € 4.715.225 € 9.430.450  € 14.145.674 Den Haag, december 2021

drs. L.M. van Vlier
Secretaris Cao-Partijen Waterbouw
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