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Onnodig, onwenselijk en gevaarlijk: de zwaarwerkregeling 

 

In het Pensioenakkoord staat een gedeeltelijke vrijstelling van de RVU-heffing 

beschreven, bedoeld voor oudere werknemers met een zwaar beroep die niet 

werkend de AOW-leeftijd kunnen bereiken. Onnodig en onwenselijk, stelt Jelco de 

Jongh (28), Allround Medewerker Pensioenuitvoering bij bpfBOUW via Talent&Pro. 

“Het is geen structurele oplossing, maar kost wel veel geld. Bovendien vormt de 

maatregel een gevaar voor de lagere inkomens.”  

 

“De regeling staat al dus we kunnen er weinig meer aan 

doen”, zegt Jelco nuchter. “Maar ik vond het wel nodig om 

in mijn essay een kritische noot te plaatsen en uiteen te 

zetten waarom ik geen heil zie in de gedeeltelijke 

vrijstelling van de RVU-heffing, oftewel de boete die 

werkgevers krijgen wanneer ze een werknemer eerder 

laten uittreden. Ten eerste blijkt niet de zwaarte van het 

beroep, maar juist  levensgebeurtenissen met grote 

financiële consequenties, bepalend voor de individuele 

pensioenplannen. Bovendien is de zwaarwerkregeling, 

zonder verlaging van de actuariële kortingsfactor, vooral 

een maatregel voor werknemers met hogere inkomens en 

voldoende financiële middelen. Voor de lagere inkomens 

vormt het juist een gevaar omdat zij met het naar voren 

trekken van hun pensioen op een maanduitkering onder 

het minimum uit kunnen komen. Kortom, zonde van de miljard euro die de overheid voor 

de maatregel heeft uitgetrokken. Beter wordt het geld aan een structurele oplossing 

uitgegeven om de kloof tussen arm en rijk echt te dichten.” 

 

Als medewerker van een detacheerder in financiële dienstverlening richt Jelco zich vol 

overtuiging op de pensioentak. “Alhoewel mijn vrienden regelmatig denken dat er weinig 

gebeurt in de pensioenwereld, vind ik het een uitermate boeiend vak. Het is heel 

dynamisch en daar houd ik wel van”, vertelt Jelco. Sinds Corona is de wereld een tikje 

minder dynamisch geworden. Maar inmiddels is Jelco, net als heel Nederland, wandelfan 

geworden. Al neemt hij zijn nieuwe hobby wel heel serieus. “Ik wandel 100 kilometer per 

week, zo’n 15 kilometer per dag. Waar ik naartoe ga? Meestal blijf ik in de buurt, ga ik de 

polder in of vertrek ik richting het strand. Maar onlangs ben ik ook van mijn woonplaats 



 

Leiden naar het centrum van Rotterdam gewandeld. Een leuke dagbesteding, het houdt 

me van de straat”, zegt Jelco met een grijns.  

 

Over de Leergang Collectieve Pensioenen vertelt Jelco enthousiast. “Natuurlijk had ik de 

opleiding liever klassikaal gedaan zodat we elkaar fysiek zouden ontmoeten, maar ook 

digitaal heb ik ervan genoten. Andere studies stoppen op een bepaald moment, dit ging 

echt de diepte in. En het afsluitende essay vond ik leuk om te schrijven. Het dwingt je 

onderzoek te doen naar een actueel onderwerp en daar je eigen mening over te vormen”, 

vertelt hij. “De pensioenwereld verandert snel. In de 2,5 jaar dat ik er nu werkzaam in ben, 

zijn al veel wetten en systemen veranderd. Het is dus zaak om bij te blijven en te blijven 

ontwikkelen. Je moet je blijven aanpassen aan de veranderende wereld.”   


