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Mailwisseling van dhr. J. Dijkema met dhr. K. Wieringa naar aanleiding van de vraag 
of senioren ook de vakbondscontributie kunnen fiscaliseren. 
 
Dit heeft geleid tot een verzoek aan het Algemeen Bestuur van de Vakcentrale CNV 
en een antwoord.  
 
Daarnaast opperde dhr. Wieringa het idee om de contributie van CNV Publieke Zaak 
te verlagen om zo het gemis aan indexatie van pensioenen te compenseren. 
 
Senioren adviesraad CNV  
Utrecht, 31 mei 2011.  
 
Aan de leden van het Algemeen Bestuur van de Vakcentrale CNV  
Onderwerp: aftrekbaarheid vakbondscontributie voor gepensioneerden.  
 
Geacht Bestuur,  
 
Onderstaand bericht van een vakbondslid van CNV Publieke Zaak is 
onderwerp bespreking geweest:  
 
“Tot aan het moment van mijn pensionering kon ik gebruik maken van de 
fiscale aftrekbaarheid van de te betalen contributie van de vakbond. Nu ik 
gepensioneerd ben is die mogelijkheid kennelijk vervallen. Ik betaal thans 
het verlaagd tarief van (pre-)gepensioneerden. In de praktijk blijkt deze 
echter hoger dan de contributie die ik betaalde als actieve werknemer. Ik 
heb hiervoor al diverse keren aandacht gevraagd, maar het resultaat is dat 
ik geen reactie krijg. Wellicht dat u als belangenbehartiger van de ‘ouderen’ 
hieraan meer tijd en aandacht wilt besteden. Fiscale aftrekbaarheid van de 
vakbondscontributie voor senioren zou een item kunnen zijn waar de bond 
zich sterkvoor kan maken”.  
 
Dit verzoek is in de Seniorenadviesraad op de vergadering van 31 mei 
2011 besproken. De adviesraad is het met de vraagsteller eens en richt 
zich met onderstaand advies tot u. 
 
Advies aan het Algemeen Bestuur van de CNV-Vakcentrale:  
Wij adviseren het CNV zich in te spannen om de vakbondscontributie van 
ALLE leden fiscaal aftrekbaar te maken, c.q. uw contributieheffing voor de 
senioren-leden dusdanig in te richten, dat mogelijke nadelige verschillen 
voor de senioren, zoals in de aanhef gemeld, niet meer voor zullen komen.  

PLAATS  ONS KENMERK  UW KENMERK 

Apeldoorn    LGB-SEN 11-41 

DATUM  DOORKIESNUMMER   

10 oktober 2011  055-5264200   

BETREFT  E-MAIL 

Mailwisseling  senioren@cnvpubliekezaak.nl 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
De adviesraad senioren ziet uw reactie en uw inzet ter zake met 
belangstelling tegemoet.  
 
Namens de Seniorenadviesraad CNV:  
Jaap Dijkema, Senioren CNV PZ  
Cor Maat, ACP Plus  
Hilbrand Zuidema, Senioren CNV Vakmensen  
 
 
CNV Adviesraad Senioren 
Postbus 2575 
3500 GL Utrecht 
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Geachte leden van de Adviesraad Senioren, 
 
 
Enige tijd geleden hebt u er voor gepleit om de vakbondscontributie voor 
senioren ook fiscaal aftrekbaar te doen worden. Uw suggestie is op 12 
september jl. besproken in het Algemeen Bestuur van het CNV. 
 
In het Algemeen Bestuur bestond begrip en sympathie voor uw verzoek, 
maar er werd nadrukkelijk gewezen op de onmogelijkheid daarvan. De 
mogelijkheid om vakbondscontributie fiscaal te verrekenen vormt een 
onderdeel van de regelingen die uitsluitend op toepassing zijn op 
werkenden. Het Algemeen Bestuur ziet geen mogelijkheden om de 
bestaande regelgeving aan te passen. 
 
Ik hoop u namens het Algemeen Bestuur voldoende te hebben 
geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
CNV Vakcentrale 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Piet Hazenbosch 
Bestuursadviseur 
 
 
 
 

 
 
Geachte heer Wieringa, 
  
Ik heb uw reactie in goede orde ontvangen. Dat betekent dat we nu 
inderdaad op 'communicatie' zitten. Dat geeft een goed gevoel. 
  
Wat betreft uw inhoudelijke opmerkingen over contributiehoogte, e.d. 
wil ik u graag het volgende onder de aandacht brengen. 
Dat betreft de nu doorgevoerde reorganisatie van de 
vakbondsorganisatie CNV Publieke Zaak.  
Deze reorganisatie was juist nodig omdat handhaving van de oude 
organisatie in ieder geval zou moeten leiden tot een forse 
tariefsverhoging voor allen, zonder duidelijke garanties van verbetering 
van efficiency van de organisatie in al haar dienstbaarheid-geledingen. 
CNV PZ is terug gegaan naar drie clusters met drie clusterkantoren in 
Nederland, te weten Den Haag (cluster Overheid en centraal bestuur), 
Apeldoorn (cluster Markt en Welzijn)  en Eindhoven (cluster Zorg). 
Tip: www.mijnvakbond.nl  
Die reorganisatie heeft deze zomer plaats gevonden.  
Er zijn kantoren dicht gegaan.  
Er is administratief personeel in afvloeiingsregelingen terecht gekomen, 
conform het sociaal plan hiervoor. 
Vakbondsbestuurders  werken nu heel vaak vanuit een thuis-situatie, 
maar houden nauw contact met hun clusterkantoor. Dat kan met alle 
moderne communicatiemiddelen die we heden ten dage kennen. 
De Senioren van CNVPZ zijn toebedeeld aan het cluster "Welzijn".  
We hebben nu als adviserend LGB-bestuurder de heer Arno 
Reijgersberg en we houden onze vergaderingen van augustus j.l. op het 
CNV-kantoor te Apeldoorn.  
Dit alles om de contributies betaalbaar te houden en niet onnodig te 
laten stijgen. 
  
Afgelopen zomer bij de AV van juni stond er in een schrijven van de 
Raad van Toezicht een opmerking over de eventuele noodzakelijkheid 
om op termijn de contributies van de gepensioneerden gelijk te 
schakelen aan de werkenden. 
In onze LGB-ogen was dit een ongelukkig signaal op een verkeerd 
moment. Ik heb me op die AV verzet tegen deze gedachte, zeker 
nu, met in mijn achterhoofd uw mail hierover en het ingediende advies 
bij de Seniorenadviesraad CNV. 
  
Het Bestuur kon onze reactie goed billijken.  
Men denkt er aan om op termijn op enig moment a.s. gepensioneerden 
te vragen om op vrijwillige basis het oude contributieniveau te blijven 
voldoen.  
Ik constateer met u, dat er voor de Senioren helaas niet een 
belastingvrijstelling op de contributie in zit. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ik kan mij uw gevoel van teleurstelling heel goed indenken. 
 
Overigens zijn wij als LGB-Senioren heel goed de reorganisatie 
doorgekomen.  
Onze vraag afgelopen winter was een structurele ondersteuning van 
twee dagen per week door een adviserend bestuurder en 2,5 dag per 
secretariële administratieve ondersteuning.  
Die wens is gelukkig gehonoreerd en wij beschouwen dat als een blijk 
van erkenning van het belang wat de senioren bij de vakbond hebben 
en het belang dat de vakbond bij de senioren heeft. 
ALLE post, berichtgeving, e.d. loopt nu (eindelijk) over één kantoor: 
Apeldoorn! 
Wij mogen uitermate gelukkig prijzen dat wij nu echt zaken kunnen 
oppakken die noodzakelijk zijn.  
En dat gebeurt! 
De afgelopen drie jaar was het voor onze toenmalige adviserend 
bestuurder helaas NIET goed mogelijk om ons die ondersteuning te 
bieden, die eigenlijk noodzakelijk was. Toen was er geen sprake 
van twee dagen vakbondsbestuurder-inzettijd per week en werd er door 
plaatselijke groepen veel gebruik gemaakt van hun contacten bij de 
'oude' vestigingen. 
Dát gaf in organisatorische zin een 'verrommelend en verknipt beeld 
qua uiteindelijk door de senioren 'gebruikte' tijd door resp. secretariële 
medewerkers en vakbondsbestuurder(s). 
  
Nog steeds hebben wij in het  DB van het LGB Senioren een vacature 
voor de functie van secretaris.  
We gaan er van uit dat we in de komende tijd - met de huidige 
facilitering - inderdaad ook deze functie bemensd kunnen krijgen. 
Dat scheelt voor de andere DB-leden een stuk werk, en het scheelt een 
stuk 'dure werktijd' van onze adviserend bestuurder, wat weer ten 
goede kan komen aan de andere vakbondsleden in dit cluster. 
  
Het is een uitgebreide reactie geworden,  dat is ook wel wat mijn 
'handicap' (soms). 
Voor mij geldt: deze CNV-club moet door kunnen functioneren, ze zijn 
er voor de werkenden.  
We hebben als senioren ten opzichte van de werkenden over en weer 
onze belangen, waar we in onze vakbondsomgeving dan ook 
gezamenlijk voor willen gáán. 
  
Mag ik er vanuit gaan dat ik u met deze reactie ook voldoende 
achtergrond informatie heb gegeven om onze eigen CNV PZ - situatie te 
kunnen billijken? 
Met vriendelijke groet, 
  
  
Jaap Dijkema 
  

----- Oorspronkelijk bericht -----  

Van: Ko Wieringa  

Aan: Jaap Dijkema  

Verzonden: donderdag 6 oktober 2011 17:33 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp: Re: Reactie op uw mail betrffende aftrekbaartheid 
vakbondscontributie gepensioneerden, ref.uw e-mail dd 2 mei 2011 
aanMw. Alie de Jonge 

 

Geachte heer Dijkema, 

  

Bedankt voor uw reactie. U heeft uw best gedaan. Het resultaat is 
echter onbevredigend. Ik raad u aan deze informatie breder bekend te 
maken omdat deze materie voor veel gepensioneerden niet duidelijk 
is. Als "pleister op de wonde" zou overwogen kunnen worden de 
contributie voor gepensioneerden naar beneden bij te stellen nu de 
pensioenuitkeringen niet meer in de pas lopen met de salarissen. Veel 
"ouderen" zouden u daarvoor dankbaar zijn. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Ko Wieringa 

 

Geachte heer Wieringa, 

  

Langs deze weg en via deze bijlage geef ik u antwoord op uw vraag. 

Ik zal het traject uitleggen hoe uw vraag is gelopen. 

Alie de Jonge stuurde mij deze mail toe met de  vraag of ik dit in de 
SeniorenAdviesRaad Senioren van de CNV Vakcentrale aan de orde 
wilde stellen. Dat is gebeurd.  

Maurice Limmen, het nieuwe lid van het dagelijks bestuur van de CNV 
Vakbondscentrale raadde ons aan om hierover een advies uit te 
brengen aan het Bestuur van de Vakcentrale. Dat hebben wij in een 
van de daaropvolgende weken in juni j.l.gedaan. 
Wij adviseerden een gelijkstelling voor werkenden en niet werkenden, 
omdat nu toch een zekere mate van ongelijkheid in sommige 
situaties.zoals de uwe,  zou gaan ontstaan, ondanks het toegepaste 
gereduceerde tarief voor gepensioneerden. 

De in de bijlage vervatte brief is het officiële antwoord dat wij vorige 
week ontvingen. 

Helaas, de uitslag is niet anders, dan zoals verwoord in deze brief. 

  

Ik hoop dat ik u met deze e-mail in voldoende mate van dienst ben 
geweest. 

  

Met vriendelijke groet, 

  

Jaap Dijkema,  

voorzitter LGB Senioren CNV Publieke Zaak. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

PS. Ik stuur deze mail 'CC' naar de heet Arno Reijgersberg, de nieuwe 
adviserend bestuurder van ons LGB. 
U weet dat er een reorganisatie heeft plaats gevonden. Het kantoor 
"Assen" is gesloten. 
Onze groep senioren valt nu onder de noemer 'Welzijn' van het CNV 
PZ cluster markt en Welzijn van het kantoor te Apeldoorn. 

 


