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Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief november 2016  

  

De Sectorgroep 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 

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

  

Definitieve uitnodiging seniorencongres is gereed  

De werkgroep seniorencongres is erin geslaagd om een aantrekkelijk programma samen 

te stellen voor het seniorencongres “U en de Zorg in Nederland” dat op woensdag 7 

december 2016 in Nijkerk plaats vindt. Naast de aanwezigheid van een aantal sprekers 

worden er ook twee presentaties gegeven en kunnen de deelnemers aan een drietal 

workshops deelnemen.  

  

Aanwezig als spreker is Machteld Huber van het “Instituut voor positieve gezondheid” die 

uitleg geeft over eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid. Daarnaast is Mona 

Keijzer, lid van het CDA en lid van de Tweede Kamer, aanwezig om haar visie op de 

ontwikkelingen rond de zorg te geven.  

  

Verder zal KLUP aanwezig zijn die een app heeft ontwikkeld om ouderen met elkaar in 

contact te laten komen om samen leuke dingen te doen. Door middel van deze app 

proberen we als CNV een beter contact te organiseren tussen de leden en ons bestuurlijk 

kader. Ook om die reden zal PGGM&Co een workshop organiseren waarbij dergelijke 

contacten ook door middel van communities tot stand worden gebracht.  

Onder leiding van Greet Kappers van “Werken met Spirit” wordt u getraind om zelf de 

regie rond uw zorg in eigen handen te nemen.  

  

De belangstelling voor het congres is bijzonder groot. Aanmelden kan alleen nog maar tot 

donderdag 10 november 2016. De uitnodiging met het programma gaat op korte termijn 

naar de deelnemers. Van de uitkomsten van het congres wordt verslag gedaan in een 

volgende nieuwsbrief.  

  

Dekkingsgraad ABP en PFZW nog steeds kantje boord  

In het derde kwartaal is de financiële positie van ABP en PFZW stabiel op een penibel 

niveau gebleven. De dekkingsgraad van ABP, de verhouding tussen het vermogen en de 

verplichtingen van het fonds, steeg heel licht van 90,5 naar 90,7 procent. Die van PFZW 

van 89 naar 89,2 procent. Daarmee blijven beide pensioenfondsen nog steeds akelig 

dicht bij de kritieke grens waaronder gekort moet worden op de pensioenen.   

  

Het beeld bleef het afgelopen kwartaal eigenlijk hetzelfde: opnieuw goede rendementen, 

maar ook verder oplopende verplichtingen door een nog altijd dalende rente. Vanaf begin 

dit jaar zijn de verplichtingen van ABP al weer met het duizelingwekkende bedrag van  

€59 miljard toegenomen. Het toch hoge rendement van ABP over deze negen maanden, 

€31,5 miljard, bleef hier fors bij achter. PFZW boekte percentueel een nog beter 

rendement over deze periode, maar had vanwege het jongere deelnemersbestand ook 

nog meer last van de dalende rente. Positief aan het derde kwartaal is dat de 

rendementen van beide fondsen de stijgende verplichtingen nu wel konden bijbenen.   

  

Op grond van de strikte regels waaraan pensioenfondsen gebonden zijn, is de 

dekkingsgraad aan het eind van het jaar bepalend voor het al dan niet moeten korten 

van de pensioenen. Het zal daarom letterlijk tot en met de laatste dag van het jaar 

spannend kunnen blijven. En zou de dekkingsgraad heel dicht bij of duidelijk onder de 

kortingsgrens liggen, dan hebben ABP en PFZW nog wel enkele weken nodig om 

noodzaak of omvang van de korting te kunnen vaststellen. Gelukkig is wel vrijwel zeker 
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dat een onverhoopt door de geldende regels afgedwongen verlaging van de pensioenen 

heel klein zal zijn. En een korting zal op zijn vroegst in de tweede helft van 2017 

doorgevoerd worden.  

  

Dat neemt niet weg dat het CNV er, samen met andere organisaties, bij de politiek op 

blijft aandringen de in onze ogen volstrekt onnodige pensioenkortingen hoe dan ook te 

voorkomen. Onnodig omdat ABP en PFZW al met betrekkelijk lage rendementen, van 

gemiddeld ongeveer 1,5 procent per jaar, aan alle huidige en toekomstige verplichtingen 

kunnen voldoen. Tot een tastbaar resultaat heeft deze lobby nog niet geleid, maar 

staatssecretaris Klijnsma is nu wel aan het overwegen de wettelijke hersteltermijn van 

tien jaar iets op te rekken. Dit zou ABP en PFZW net genoeg lucht kunnen geven om in 

elk geval volgend jaar niet te hoeven korten.  

  

Hoe zit het met de nieuwe verhoging van de AOW-leeftijd?  

De huidige wetgeving bepaalt dat de AOW-leeftijd na 2021 automatisch met stappen van  

3 maanden per jaar omhoog gaat, afhankelijk van de door het Centraal Bureau voor de 

Statistiek (CBS) verwachte stijging van de levensverwachting. Dit wordt 5 jaar van 

tevoren bepaald, dit jaar dus voor het eerst. Wat al gevreesd werd is helaas bewaarheid 

geworden: de nieuwste cijfers van het CBS leiden er inderdaad toe dat de AOW-leeftijd 

meteen al in 2022 met 3 maanden omhoog moet. Dit betekent dat wie in 1955 voor 1 

oktober is geboren pas op de leeftijd van 67 jaar en drie maanden AOW-krijgt. Wat de 

AOW-leeftijd wordt voor wie daarna is geboren, hangt af van de volgende jaarlijkse 

CBSramingen.   

  

Het CNV heeft zich eerder herhaalde malen fel verzet tegen de in de wet vastgelegde, 

veel te snelle verhoging van de AOW-leeftijd. https://www.mijnvakbond.nl/CNV-

Verhoging-AOW-leeftijd-komt-veel-te-snel?referrer=266  

  

Gelukkig is er nog een reële mogelijkheid dat de nieuwe regeringscoalitie kiest voor 

aanpassing van de huidige wetgeving. Het AOW-perspectief voor de diverse 

leeftijdsgroepen kan er dus in de loop van volgend jaar nog anders en hopelijk beter uit 

komen te zien.   

  

De AOW-leeftijd volgens de huidige wetgeving: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-sociale-zaken-en-

werkgelegenheid/documenten/publicaties/2016/10/31/tijdspad-verhoging-aow-leeftijd  

  

CNV Senioren Advies Raad   

Op 30 september 2016 heeft er een vergadering plaatsgevonden van de Senioren Advies 

Raad van het CNV. De SAR adviseert het bestuur van het CNV over zaken waar senioren 

en gepensioneerden belang bij hebben. In de SAR zitten vertegenwoordigers van alle 

seniorengroepen binnen het CNV.  

  

Er is in deze vergadering uitgebreid gesproken over het in de Miljoenennota vastgelegde 

inkomensbeleid voor senioren en gepensioneerden. De SAR is van mening dat het CNV 

nadrukkelijk aandacht moet blijven besteden aan een goede inkomensontwikkeling van 

senioren en gepensioneerden. Zeker nu een mogelijke korting van het pensioen praktisch 

onvermijdelijk is. Die invloed moet bijvoorbeeld plaatsvinden bij de 

begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (in de 

week van 5 december).  

  

Ook wil de SAR dat het CNV zich in de verkiezingsprogramma verdiept en aan de 

senioren en gepensioneerden inzicht biedt in hetgeen politieke partijen de komende jaren 

qua beleid te bieden hebben. Het CNV heeft toegezegd dat inzicht te zullen bieden maar 
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daar wel bij aangegeven dat zij daarbij een brede afweging maakt in het belang van 

zowel jongeren als ouderen.  

  

Tenslotte heeft de SAR bepleit dat het CNV meer openheid zou moeten betrachten met 

betrekking tot hetgeen men met politiek Den Haag bespreekt. Zeker als er ook resultaten 

worden bereikt.  

  

Algemene Vergadering CNV Connectief  

Op 30 november 2016 vindt de Algemene Vergadering van CNV Connectief in Nijkerk 

plaats. In deze vergadering wordt door het bestuur van CNV Connectief verantwoording 

afgelegd over het door haar gevoerde financiële beleid over het boekjaar 2015. Verder 

doet het bestuur een voorstel met betrekking tot een ander declaratiesysteem voor het 

bijwonen van vergaderingen en bijeenkomsten. De huidige regeling van oud CNV 

Publieke Zaak en oud CNV Onderwijs wijken sterk van elkaar af en dat bevordert een 

goede samenwerking van beide organisaties niet.  

  

De door het sectorgroepsbestuur Senioren ingestelde werkgroep AV CNV Connectief 

bestudeert de stukken en brengt daarover binnenkort een advies uit aan het 

sectorgroepsbestuur.  

  

U kunt de Algemene Vergadering CNV Connectief als niet stemgerechtigd lid bijwonen. U 

moet zich daarvoor rechtstreeks aanmelden bij: av-cnv-connectief@cnv.nl. U dient 

daarbij uw naam en adresgegevens op te geven. U kunt zich tot woensdag 16 november 

aanmelden.  

  

Nieuwe voorzitter Sector Onderwijs CNV Connectief  

In september koos de algemene vergadering van CNV Connectief mw. Loek Schueler tot 

lid van het Connectief-bestuur met als portefeuille het voorzitterschap van CNV 

Onderwijs. Collega Schueler was op ambtelijk niveau al werkzaam bij CNV-Connectief, als 

onderhandelaar rijksoverheid, maar heeft ook in het Onderwijs gewerkt.  

Het sectorgroepsbestuur Senioren wenst Loek veel succes en wijsheid toe in deze nieuwe 

functie. En rekent op een vruchtbare samenwerking met haar zoals we dat nu ook 

gewend zijn met onze collega gepensioneerden van de sector Onderwijs.  

   

Over pensioenen gesproken   

Bijdrage van collega redacteur Wim Stoop gepensioneerden sector Onderwijs  

  

Pensioeninkomen  

Volgens de Netsparbrief van lente 20151 bestaat gemiddeld zo’n 75% van het totale 

verwachte beschikbare pensioeninkomen uit inkomen uit pensioen (AOW en de 

aanvullend pensioen). Individuele pensioenproducten en vrije besparingen vormen 

tezamen zo’n 15% van de financiering van de oude dag. Hierbij gaat deze, uitermate 

instructieve  en op academisch niveau geredigeerde, Netsparbrief er van uit dat mensen 

hun vrije besparingen niet als erfenis achterlaten. De eigen woning zorgt gemiddeld voor 

zo’n 10% van de financiering van de oude dag. Hierbij gaan de auteurs er van uit dat 

huishoudens die hun hypotheek (deels) afgelost hebben relatief lage woonlasten hebben 

maar ook dat zij hun huis niet ‘op eten’.  

Er zijn natuurlijk wel verschillen tussen AOW en aanvullend pensioen en andere financiële 

bronnen. Bij vrije besparingen wordt het langleven-risico niet gedeeld. Bij de collectieve 

voorzieningen als het ABP pensioen is dat gelukkig wel het geval. Verder is het vermogen 

                                           
1 www.netspar.nl; universiteit van Tilburg: network for studies on pensions, aging and retirement.  Bij het schrijven 

van deze paragrafen is dankbaar gebruik gemaakt van de lentebrief van 2015 van Netspar.   
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in de eigen woning weinig liquide (stenen kun je niet eten) en een eenzijdige belegging, 

terwijl bij pensioenfondsen en verzekeraars risico’s gespreid worden.   

  

Het Witteveen-belastingkader1  

De pensioen-belastingfaciliteiten zijn (en worden nog verder?) versoberd. Politiek en 

politieke partijen hebben hier het laatste woord en zijn er dus ook verantwoordelijk voor. 

In hoeverre deze (toekomstige?) versobering uiteindelijk leidt tot een lagere 

pensioenopbouw hangt af van de vraag hoe lang mensen in de toekomst doorwerken. In 

2014 was de effectieve Nederlandse pensioenleeftijd 64,1 jaar. Uit onderzoek in 

december 2014 blijkt dat huidige werkenden zelf gemiddeld met 64 jaar zouden willen 

stoppen. De leeftijd waarop mensen echter met pensioen verwachten te gaan is 

gemiddeld 65,3 voor mensen tussen 55 en 64 jaar en loopt op tot 67,9 voor mensen die 

nu tussen 25 en 34 jaar zijn. De wettelijke versoberende c.q. bezuinigende aanpassing 

van het Witteveenkader zal dus waarschijnlijk voor een deel worden gecompenseerd door 

langer doorwerken. Uiteraard gaat dit wel ten koste van vrije tijd en waarschijnlijk ook 

ten koste van zowel mantelzorg als van kwaliteit van leven. Zo’n 40% van de mensen 

geeft aan dat zij het erg of heel erg zouden vinden om bovenop de door hen zelf 

verwachte pensioenleeftijd nog een jaar extra te moeten werken om een pensioentekort 

op te vangen.  

  

Hebben we te klagen?  

Het is natuurlijk niet zo dat alle gepensioneerden het slecht (zullen) hebben. In tegendeel 

zelfs. Gelukkig maar. Maar de vraag wat dan goed of slecht is kan simpelweg niet 

eenduidig worden beantwoord en het is ook niet de taak van de belangenbehartigende 

vakbondsgeleerden om dat te doen. Wat relativerende objectieve cijfermatige gegevens 

en vergelijkingen met andere landen zijn soms echter ook best nuttig. Maar dat geldt ook 

voor subjectieve ervaringen, als terechte verwachtingen die niet uitkomen, zware 

woonlasten, sluipende achteruitgang in koopkracht, stijgende zorgkosten en afnemende 

sociaal-collectieve voorzieningen. De verschillen in pensioenopbouw zijn trouwens ook 

groot. Voor ongeveer 30% van de Nederlandse huishoudens zal het pensioen minder dan 

70% van het huidige inkomen zijn. En ongeveer 20% van de mensen komt te kort op de 

minimale consumptie-behoefte die zij zelf aangeven. Sommige groepen, zoals 

zelfstandigen en gescheiden mannen en vrouwen hebben zelfs relatief vaak echt een 

ontoereikend pensioen. Mensen met een wat hoger inkomen zien echter hun inkomen bij 

pensionering vaak eveneens met een relatief fors percentage dalen en ook dat is niet bij 

voorbaat verdedigbaar.            

  

Secretariaat Sectorgroep Senioren  

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

aandacht brengen van de Sectorgroep Senioren, dan kunt u daarvoor contact opnemen 

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  

  

  

                                           
1 Het zogeheten Witteveenkader: je betaalt pas belasting over het bedrag dat overblijft nadat je de door het rijk 

(maximaal) toegestane pensioenpremie hebt betaald. Die belastingaftrek is gemaximeerd  


