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Aan de heer J.K. te Bocholtz 
 

  
 

 
 
Geachte heer, 
 
Ik begrijp uit uw brief dat de huidige gang van zaken rondom de inzet van 
de vakbeweging voor het behoud van de pensioenen u niet zint. Ik kan mij 
dat als voorzitter van de Landelijke Groep Senioren voorstellen. 
Juist daarom is een goede voorlichting van wat er te gebeuren staat voor 
alle onze leden, in het bijzonder de Senioren, van groot belang. 
Daarom ook juist organiseren we als senioren van de gezamenlijke CNV-
bonden elk jaar onze najaarsbijeenkomsten in het land. 
 
Het CNV heeft sinds men spreekt over de verhoging van de pensioenleeftijd 
al bijeenkomsten en hoorzittingen in het land georganiseerd. Hoe denken 
leden over dit onderwerp. Afgelopen zomer werd de laatste ronde 
gehouden over de uitwerking van het pensioenakkoord. Zeer nuttige 
bijeenkomsten met en goede opkomst. 
 
U weet dat bij de afzonderlijke bonden de besluitvorming gaat via de eigen 
Algemene Vergaderingen. Het huidige pensioenakkoord moest dus in de 
Algemene Vergadering worden vastgesteld. De Senioren van CNV Publieke 
Zaak zijn vertegenwoordigd in die Algemene Vergadering. Via hun 
vertegenwoordigers (de heer Wim Klepper, vice voorzitter LGB Senioren en 
ondergetekende) is die stem ook vorig jaar en afgelopen voorjaar 
uitgebracht, gehoord hebbende de redenen en de bereikte resultaten.  
Wij hebben met de bereikte resultaten van dit onderhandelaarsakkoord 
ingestemd. 
 
Nu komt het aan op de verdere uitwerking van het akkoord, want het is de 
politiek die dit akkoord ook in een nieuwe wet- en regelgeving moet gaan 
vastleggen, waarbij ook het toezicht door de Nederlandse Bank wordt 
neergelegd. Een en ander is door de Vakcentrale CNV, met haar 
voorwaarden, verwoord in de Stichting van de Arbeid. 
 
Wat voor de Senioren geldt, geldt nog meer voor huidige werkenden, de na 
ons komende generaties. 
Indexatie is een voorwaardelijk recht. Geen indexatie gepensioneerden 
betekent evenmin indexatie van de pensioenopbouw van de werkenden, en 
dat betekent voor hen nu al een afwaardering van de reële koopkracht op 
termijn als men zelf met pensioen zal gaan. Met het innen van premies 
alleen zijn de pensioenuitkeringen van de huidige gepensioneerde niet vol 
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te houden. Je moet dus rendement op je geld hebben. Hoe doe je dat met 
een lage rentestand en laag rendement op aandelen en beleggingen? 
Dus is het de vraag hoe duurzaam is ons pensioenstelsel is qua 
aanvullende pensioenen?  
 
De AOW is de wet die het basispensioen voor iedereen regelt. De 
financiering hiervan werkt op het principe van het  z.g. omslagstelsel en 
een premieheffing bij de huidige werkenden. Ook dit systeem is niet 
kostendekkend, maar de verschillen worden bijgepast uit de algemene 
middelen van het Rijk, dus we merken dat vroeg of later in onze 
belastingaanslag. 
 
De komende jaren zullen er veel meer mensen met pensioen gaan, dan de 
voorgaande jaren ooit het geval is geweest. Het aandeel gepensioneerden 
ten opzicht van de werkenden zal dus ook veranderen: veel meer 
gepensioneerden ten opzichte van de werkenden in de komende 20 tot 30 
jaar. 
 
Gelukkig is het systeem van de aanvullende pensioenen geprivatiseerd en 
kunnen werkgevers (ook niet de overheid als werkgever) geen grepen meer 
in de pensioenkassen doen, zoals in de jaren negentig van de vorige eeuw 
voorkwam met de ‘kennis van toen’.  
Gelukkig zijn de sociale partners (werkgever en vakbonden) nú 
verantwoordelijk voor een goed beheer van het systeem van de 
aanvullende pensioenen en is dit onderwerp voortdurend onderdeel van de 
CAO-onderhandelingen en zal het nog belangrijker worden bij de komende 
pensioenwetaanpassing op basis van het nieuwe pensioenakkoord. 
 
Ik laat u bij deze brief enkele bijlagen mee zenden met nadere, 
verduidelijkende informatie. 
Te weten:  

- Een samenvatting van het rapport Goudswaard van januari 2010, 
over de toekomstbestendigheid van ons pensioenstelsel, gevraagd 
door de toenmalige minister van Sociale Zaken P.H. Donner. 
Als het e.e.a. goed tot u door laat dringen, dan zult u zien dat de 
onderhandeling over het nieuwe pensioenakkoord van de afgelopen 
1,5 jaar, geheel; volgens deze voorstellen zijn verlopen. 

- Een samenvatting van de adviesaanvraag bij de SER door huidig 
Minister Schippers van Volksgezondheid over de mogelijkheden om 
de alsmaar stijgende zorgkosten te kunnen gaan beteugelen. 
Hierover hebben wij als gezamenlijke CNV-Senioren in 
samenwerking met de ouderenbonden PCOB en KBO een themadag 
georganiseerd op 29 september2011 in Utrecht onder het motto 
“Van Latere Zorg…”. 

 
Over beide onderwerpen houden wij als samenwerkende CNV-Senioren 
onder de noemer “Onder Dezelfde Paraplu” nu in deze maanden oktober en 
november voorlichtings- en discussiemiddagen in het land. Van groot 
belang, omdat we dáár elkaar in de ogen kunnen kijken en uitleggen hoe 
een en ander in elkaar steekt. 
Ik ben zelf regelmatig één van de inleiders daarbij. De opzet is: 
informeren! Er blijkt hier veel behoefte voor te zijn en we stappen nu ook 
over op een meer interactieve manier van werken met de aanwezige 
mensen in de zaal. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor de besluitvorming zijn andere kanalen geëigend, dat zijn de eigen 
plaatselijke groepen Senioren van CNV Publieke Zaak, die met elkaar de 
Landelijke Groep Senioren CNV Publieke Zaak vormen.  
Het zijn die plaatselijke groepen die de functie hebben om rechtstreeks met 
u in gesprek te gaan over dit soort zaken. Men houdt tenminste één keer 
per jaar een eigen ledenvergadering. 
Ik raad u van harte aan om juist deze vergaderingen van uw eigen 
plaatselijke groep bij te wonen, want die zijn juist hiervoor bedoeld.  
U ontmoet er anderen en kunt met elkaar van gedachten wisselen. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Jaap Dijkema,  
Voorzitter LGB Senioren CNV Publieke Zaak. 
 
 
 


