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Versobering pensioen leidt tot extra 

loonstijging 
 

Bonden en werkgevers hebben overeenstemming bereikt over een extra loonstijging van 
0,8% met terugwerkende kracht per 1 januari jl. Deze extra loonstijging komt voort uit 
het zogenaamde ABP-akkoord.  
   
Door wetgeving is onze pensioenvoorziening aangepast. Wij moeten langer doorwerken 
en daarmee langer pensioen opbouwen. Daardoor kon de premie naar beneden. Als 
medewerkers in de sector Afval & Milieu betaal je al per 1 januari jl. al minder premie en 
ook je werkgever betaalt nu per 1 januari ook minder. Daarvan wordt dus nu 0,8% per 1 
januari jl. extra aan de lonen toegevoegd.  
   
Samen bouwen aan goede arbeidsvoorwaarden 

Bonden en werkgevers hebben ook afgesproken om iedereen te betrekken bij het maken 
van de CAO. Alle medewerkers moeten meedenken, meepraten en meebeslissen over de 
arbeidsvoorwaarden in onze sector. Om een stevige verbintenis met de werkvloer aan te 
gaan, worden de Ondernemingsraden ook betrokken bij het CAO-proces. Hiervoor 
moeten de Ondernemingsraden nog wel met elkaar verbonden worden in een nog op te 
richten platform.  
   
In de CAO-stuurgroep zullen werkgevers, bonden en ondernemingsraden samen over 
allerlei CAO-onderwerpen spreken en onderzoek verrichten. De stuurgroep kan op 
allerlei onderwerpen werkgroepen aan het werk zetten. Uiteindelijk levert de stuurgroep 
een advies aan de CAO-partijen. Wij noemen dit proces cocreatie.  
   
Leden hebben een streepje voor 

Maar wat de adviezen of voorstellen ook zijn, leden van het CNV bepalen uiteindelijk met 
een stemming of de CAO wel of niet wordt gewijzigd. Daarnaast kunnen leden van het 
CNV altijd een beroep doen op rechtskundige bijstand; ook in privézaken.  
   
Wat wel helder moet zijn, is dat wij de beste resultaten behalen als we één front vormen.  
Alle medewerkers hebben baat bij een goede CAO, nu en in de toekomst. Ook in de  
afhandeling! Afspraken die door overleg tussen werkgevers en werknemers vorm 
krijgen.  
Dat geldt voor leden van het CNV, maar ook voor ongeorganiseerden. Het belang van  
ongeorganiseerden is net zo groot en ook zij willen inspraak over wat er met hun  
arbeidsvoorwaarden gebeurt. En natuurlijk worden leden van het CNV individueel door  
juristen ondersteund, ook in privézaken!  
   
Overtuig je ongeorganiseerde collega van de vele voordelen van een  
vakbondslidmaatschap. Juist in tijden dat wij elkaar hard nodig hebben!  
Schrijf je collega vandaag nog in. Dat kan eenvoudig op: www.cnv.nl/actie.  
   
Een sterkere vakbond bereikt immers nog meer!  
 
Met vriendelijke groet,  
Arno Reijgersberg en Cleo Manni,  
Onderhandelingsdelegatie CNV Publieke Diensten  
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