
Nieuwsbrief Landelijke Groep Senioren CNV Connectief mei 2016 

 

De Landelijke Groep Senioren van uw vakbond CNV Connectief brengt maandelijks een 

nieuwsbrief uit om u op de hoogte te brengen van actuele thema’s die voor onze leden 

van belang zijn. De nieuwsbrief wordt digitaal uitgebracht en is ook te vinden op de web-

site Mijnvakbond.nl onder de button senioren: www.mijnvakbond.nl/senioren. 

 

Nieuwe website: cnvsenioren.nl 

Sinds 22 april 2016 is de nieuwe website voor alle senioren van de vakcentrale CNV in de 

lucht: www.cnvsenioren.nl. Op deze website informeert de vakcentrale u over die zaken 

die voor u als senior van belang zijn. Zo vindt u daar standpunten van het CNV, reacties 

op berichtgeving, opvattingen over inkomen en pensioen, zorg, welzijn en de woonomge-

ving. Ook kunt u op de website lezen welke dienstverlening het CNV aan senioren aan 

biedt. Bijvoorbeeld hulp bij keukentafelgesprekken of hulp bij belastingaangifte. Belang-

rijk is ook de agenda op deze website. Daarin vindt u een overzicht van alle bijeenkom-

sten die voor senioren worden georganiseerd. U kunt daar nu al vinden wanneer de be-

kende CNV najaar informatiebijeenkomsten (Onder Dezelfde Paraplu) georganiseerd wor-

den. Deze nieuwe website functioneert naast de al bekende websites van de CNV-vak-

bonden. Ook daar kunt u dus de nodige informatie blijven vinden. 

 

Uitnodiging: de toekomst van mijn pensioen 

CNV wil graag met u in gesprek over de toekomst van de pensioenen in Nederland. Eind 

mei komt het SER-rapport Toekomst Pensioenstelsel uit. Een volgend kabinet gaat moge-

lijk het pensioenstelsel hervormen. Het CNV heeft via de SER, politieke contacten en pen-

sioenfondsen een belangrijke stem in de besluitvorming rond de toekomst van de pensi-

oenen in Nederland. Daarom wil CNV met leden in gesprek over dit rapport, zodat ideeën 

en wensen van leden duidelijk zijn en in de standpunten van het CNV meegenomen kun-

nen worden. 

 

Maak gebruik van de mogelijkheid om mee te praten over de toekomst van uw pensioen 

en kom naar één van de zes pensioenbijeenkomsten die het CNV op verschillende plaat-

sen in het land organiseert. Deelname aan een bijeenkomst is gratis voor CNV-leden. Kijk 

hier voor meer informatie: https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/uitnodiging-

de-toekomst-van-mijn-pensioen. 

 

Seniorenbeleid politiek 

In de nieuwsbrief van april hebben wij u geïnformeerd over het voorstel van de senioren-

groepen binnen het CNV om aan alle politieke partijen te vragen welk beleid zij, met be-

trekking tot senioren, voorstaan voor de komende jaren. Het jaar 2017 is een verkie-

zingsjaar en wij willen graag weten wat ons de komende jaren te wachten staat. 

In de Senioren Advies Raad van 22 april is het CNV gevraagd om de brief te versturen. 

Het CNV heeft besloten om de brief eerst te bespreken in het Algemeen Bestuur van het 

CNV. Wanneer die bespreking plaatsvindt is niet bekend maar vanuit de Landelijke Groep 

Bestuur is naar het bestuur van CNV Connectief een duidelijk signaal gegeven. Naar het 

oordeel van het Landelijk Groepsbestuur moet het CNV uitvoering geven aan hetgeen de 

seniorengroepen als uitdrukkelijk wens in de SAR kenbaar hebben gemaakt. 

 

Lobbyen 

Naast het schrijven van brieven aan politiek Den Haag zijn ook gesprekken met verte-

genwoordigers van politieke partijen van belang. Dat heet lobbyen. Vanuit het Regionaal 

Bestuur Noord-Holland zijn initiatieven ontplooid om met vertegenwoordigers van PvdA, 

CDA en mogelijk ook ChristenUnie gesprekken te voeren. Een kleine delegatie van het 

Landelijk Groepsbestuur Senioren praat op 24 mei met Roos Vermeij en Pieter Omtzigt 

en wellicht ook met een vertegenwoordiger van de ChristenUnie. In de gesprekken zal 

uiteengezet worden hoe senioren tegen het huidige beleid rond inkomen en pensioenen 

aan kijken. Zodat er een beter begrip ontstaat voor de ergernis die onder senioren leeft 

over het nauwelijks kunnen profiteren van een verbeterde economische situatie. 
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Kennismaken 

De Dagelijks Besturen van het Landelijk Groepsbestuur Senioren en de sector gepensio-

neerden sector Onderwijs hebben besloten om op vrijdag 26 augustus 2016 een uitge-

breide kennismakingsbijeenkomst voor de beide voltallige besturen te organiseren. Het 

gesprek moet ook duidelijkheid bieden hoe plaatselijk, regionaal en landelijk het beste 

samengewerkt kan worden. Tussen de structuur van het Landelijk Groepsbestuur Senio-

ren en de structuur van de sectorgroep gepensioneerden zijn verschillen. Wij hebben 

plaatselijke en regionale groepen. Zij hebben rayons. En dat komt niet met elkaar over-

een. 

 

Regionaal Groepsbestuur Utrecht 

In 2015 is het toenmalig bestuur van de regionale groep Utrecht terugtreden. We zijn op 

zoek gegaan naar leden die bereid zijn om een nieuw bestuur in te richten. En dat is ge-

lukt. Mevrouw Mieke Schipper en de heren Hans van Doornik, Anton Peek en Johan Lot-

terman zijn bereid een nieuw bestuur te vormen en voor onze leden in de provincie 

Utrecht activiteiten te organiseren. 

Het Landelijk Groepsbestuur Senioren is blij met deze ontwikkeling en heet de nieuwe 

bestuursleden van harte welkom. Daar waar nodig zullen zij met raad en daad terzijde 

worden gestaan bij het verder inrichten en organiseren van hun bestuurlijke taken. 

Mochten andere leden uit de provincie Utrecht dit bestuur willen versterken en zo ook ac-

tief betrokken zijn, dan kunt u zich hiervoor melden bij de secretaris van het Landelijk 

Groepsbestuur: Alfred Lohman, email: a.lohman@cnv.nl. 

 

Extra informatie 

Hieronder nog informatie uit de nieuwsbrief mei 2016 van de sectorgroep gepensioneer-

den, met dank aan Wim Stoop. 

 

50 jaar geleden: de ABP-wet komt tot stand 

In 1966 kwam de algemeen Burgerlijke Pensioenwet tot stand. Een wet die heel anders 

was dan wat we nu mee moeten maken. Alles was gebaseerd op het kostwinnerschap 

van de heren, er was een eindloonsysteem, de grootte van de overlijdensuitkering hing 

niet af van de leeftijd waarop je gaat hemelen en er kwam een wettelijk recht op indexa-

tie van de ABP-pensioenen in ambtenarij en onderwijs. Dat recht verdween pas in 1996. 

    

Middelloon en eindloon 

Een pensioen wordt opgebouwd uit dienstjaren waarbij er per dienstjaar een percentage 

pensioen wordt verdiend c.q. (collectief) gespaard. Dat percentage wordt vervolgens over 

de dienstjaren vóór 1-1-2004 berekend over (normaliter) het eindloon van iemands carri-

ère en over de jaren vanaf 1-1-2014 over het middelloon. Het middelloon is, het woord 

zegt het al, het gemiddelde inkomen berekend over alle ABP-dienstjaren van de hele 

loopbaan (na 1-1-2004). Naar mate iemand in zijn loopbaan (vooral) meer periodieke 

verhogingen of promoties kreeg zal het daarbij horende eindloon meer opleveren dan het 

daarbij horende (fictieve) middelloon1: Collega’s die vóór 1-1-2004 met pensioen gingen 

vallen onder het eindloonsysteem, collega’s die op of na 1-1-2004 met pensioen gingen 

vallen, maar alleen over de dienstjaren na 31-12-2003, onder het middelloon; zij krijgen 

twee pensioenberekeningen. Naar mate iemand jonger is, en dus verder na 1-1-2004 

met pensioen gaat, zal het mogelijke nadeel van het middelloonsysteem dan ook harder 

aantikken in het bruto pensioen.   

 

Het CNV is destijds met de overstap van het eindloonsysteem op het middelloonsysteem 

akkoord gegaan. Het middelloonsysteem is meestal minder gunstig en dus goedkoper. 

Dat levert voor actieven een lagere premiedruk op en op de lange duur voor iedereen 

iets meer kans op indexatie.  Overigens speelde in de discussies best ook wel mee dat bij 

                                                           
1 Daar komt wel nog bij dat tot 2008 de pensioenen meegroeiden (werden geïndexeerd) met de inkomensontwikkeling in de ambtelijke- en 

onderwijswereld maar dát gebeurde binnen beide systemen.  
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het eindloonsysteem in de ambtenarij nogal eens een erg late salaris-promotie volgde 

met als gevolg een hoger2 eindloon en een hoger pensioen maar zonder dat daar een 

adequate premie tegenover stond. De lasten moesten dan feitelijk worden gedragen via 

een algemene hogere premie en dat moesten vooral de lager betaalden (met ook nog 

eens een vlakker loongebouw want kortere carrièrelijnen) ophoesten.   

 

Doorsnee premie 

De pensioenpremie wordt, zowel bij het eindloonsysteem als bij het middelloonsysteem, 

berekend over het inkomen per jaar. Overigens zijn de opbrengsten van de belegde pre-

mies voor het pensioen van groter belang dan de premies zelf. Op jongere leeftijd inge-

legde premie staat immer langer uit en levert dus meer rendement op dan premie die op 

latere leeftijd wordt ingelegd. Bij de collega met een levenslang doorlopende ABP-dienst-

lijn wordt het rendementsvoordeel van de vroege inleg grosse mode wel verevend met 

het nadeel van de latere inleg. Bij veel jongere mensen, die veel (vaak ongewilde) onder-

brekingen in hun dienstverbanden kennen (bijvoorbeeld als zzp-er) gebeurt dat vereve-

nen onvoldoende en dat schaadt hun pensioen. Zij betalen dan feitelijk te veel premie 

c.q. krijgen onbewust wat te weinig pensioen.   

We noemen dat het probleem van de doorsneepremie want het premiepercentage is 

steeds gelijk en staat geheel los van de duur van inleg. Vroeger was dat niet erg maar 

voor de huidige generaties, door die veranderde duur van arbeidsverhoudingen, vaak 

niet helemaal eerlijk.  Het gaat hierbij overigens over een algemeen probleem en niet 

over een specifiek ABP-probleem. 

 

Vakantie-uitkering AOW  

Op 23 mei maakt uw sociale verzekeringsbank niet alleen uw maandelijkse AOW over 

maar ook de vakantie-uitkering. Het ABP kent geen aparte vakantie-uitkering. Die zit na-

melijk al in het maandelijkse bruto pensioen. De overige betaaldagen van de AOW in 

2016 zijn: 21 juni, 23 augustus, 22 september, 24 oktober, 22 november en 22 decem-

ber 2016. De betaaldagen van het ABP zijn: 23 mei, 23 juni, 21 juli, 23 augustus, 22 

september, 24 oktober, 23 november en 22 december 2016. 

Het pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) betaald in mei wel de vakantie-uitkering uit. 

Dat gebeurt tegelijk met de maandelijkse pensioenuitkering. De betaaldagen van PFZW 

zijn: 25 mei, 24 juni, 22 juli, 25 augustus, 23 september, 25 oktober, 25 november en 

21 december 2016.  

 

Secretariaat Landelijke Groep Senioren 

Als u vragen of opmerkingen heeft over de nieuwsbrief of u wilt andere zaken onder de 

aandacht brengen van het Landelijk Groepsbestuur, dan kunt u daarvoor contact opne-

men met het secretariaat 030-7511182 (Natasja van den Berg) of 030-7511184 (Linda 

Warnaar) of per mail: senioren-cnv-connectief@cnv.nl. Ook kunt u contact opnemen met 

de secretaris Alfred Lohman. Hij is bereikbaar per mail: a.lohman@cnv.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Senioren CNV Connectief 

 

                                                           
2 Voor de fijnproevers: het eindloonsysteem kende wel enige beperkende bepalingen. Zo werd de stijgende inkomenslijn in delen geknipt 
als iemand zijn jaarsalaris zal verdubbelen. Betrokkene kreeg dan meerdere pensioenen: een over de dienstlijn vóór de knip met het la-
gere eindloon en een over de dienstlijn ná die knip met het hogere eindloon.  
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