
Nieuwsbrief Sectorgroep Senioren CNV Connectief oktober 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 web-

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

 

Seniorencongres op 7 december 2016 gaat door! 

Ruim 100 leden hebben gereageerd op de uitnodiging om deel te nemen aan het senio-

rencongres over het thema “U en de Zorg in Nederland”. Het seniorencongres vindt 

plaats op woensdag 7 december 2016. Op dit moment wordt gewerkt aan het definitieve 

programma en de locatie waar dit congres plaats gaat vinden. Op korte termijn ontvan-

gen de leden die gereageerd hebben daarover nog een aparte brief. Uit de vele reacties 

blijkt dat veel leden zich grote zorgen maken over het verkrijgen van een goede zorg. 

Veel leden verwachten dat zij op termijn de extra kosten die de zorg met zich mee-

brengt, nu men langer voor zichzelf moet blijven zorgen, niet kunnen bekostigen. In het 

congres gaan we samen met de leden en ons kader onderzoeken hoe vanuit het CNV 

meer ondersteuning en betrokkenheid kan worden georganiseerd. 

 

Samenwerking met bestuur sectorgroep gepensioneerden 

In goed overleg met het collega sectorgroepsbestuur gepensioneerden zijn de afspraken 

die op 26 augustus 2016 zijn gemaakt op papier gezet (zie ook nieuwsbrief september 

2016). Die afspraken houden onder andere het volgende in: 

 In 2017 zal het Dagelijks Bestuur van beide groepen en ook de besturen regelma-

tig met elkaar contact onderhouden en zaken op elkaar afstemmen; 

 De vertegenwoordigers van beide sectorgroepen die zitting hebben in de Senioren 

Advies Raad (SAR) bereiden gezamenlijk de vergaderingen van de SAR voor; 

 Vertegenwoordigers vanuit de sectorgroep gepensioneerden gaan op termijn deel 

nemen aan de Commissie Collectieve Belangenbehartiging CNV Connectief. Dat is 

een bestaande werkgroep van de sectorgroep senioren waarin deskundigen op het 

gebied van inkomen/pensioen, zorg, welzijn en leefomgeving zitting hebben; 

 De door de sectorgroep gepensioneerden georganiseerde netwerk- en informatie-

bijeenkomsten worden ook opengesteld voor leden van de sectorgroep senioren; 

 Beide besturen zullen initiatieven die lokaal of regionaal tussen besturen van 

plaatselijke en regionale groepen met de rayons ontstaan van harte stimuleren en 

ook van harte ondersteunen daar waar dat nodig is. 

Op basis van deze afspraken hebben beide besturen geconstateerd dat er geen reden en 

ook geen behoefte is om aan de bestaande structuren veranderingen aan te brengen. 

Dus binnen CNV Connectief blijven twee groepen bestaan namelijk senioren en gepensio-

neerden maar die wat hun inzet en betrokkenheid betreft wel samenwerken. 

 

Samenwerking tussen senioren in de provincie Overijssel gestart 

Tussen de verschillende seniorengroepen in de provincie Overijssel is samenwerking ge-

start. Het gaat om een samenwerking tussen de senioren van CNV Connectief, de gepen-

sioneerden van CNV Onderwijs en de senioren van CNV Vakmensen. 

Aanvankelijk met enige aarzeling maar er is constructief gepraat. Dat heeft geleid tot sa-

menwerking met onder andere de platforms van CNV Vakmensen. Er wordt, en dat is nu 

definitief, een themabijeenkomst georganiseerd op 29 november aanstaande in Wierden. 

De Regionale groep Overijssel zal de middag organiseren. De leden van de betrokken se-

niorengroepen worden voor de bijeenkomst uitgenodigd. 

In de voorbereidingsbijeenkomst hebben de besturen met elkaar kennis gemaakt en is 

informatie uitgewisseld en zijn de banden verstevigd. Er zijn afspraken gemaakt over het 

delen van de kosten. Verder is afgesproken om elkaar uit te blijven nodigen op de onder-

scheidene themabijeenkomsten.  

Ook met de rayons van de sectorgroep gepensioneerden CNV Onderwijs zijn afspraken 

gemaakt. Het bestuur van de Regionale groep Overijssel laat weten dat een en ander 

goed op de rails is gezet. 

http://www.mijnvakbond.nl/senioren


Pensioenen, belastingen en andere zorgen 

Veel leden hebben bij het invullen van de vragen die wij rond het seniorencongres heb-

ben gesteld nogal wat opmerkingen gemaakt over de negatieve inkomensontwikkeling 

waarmee zij de afgelopen jaren zijn geconfronteerd. Geen indicatie van hun pensioen, 

hogere belastingen, hogere eigen bijdragen, minder vergoedingen etc. Zij hebben daar 

grote moeite mee. 

We hebben besloten om in het seniorencongres aandacht te besteden aan de opmerkin-

gen, opvattingen en zorgen van leden rond de zorg. En dus is er dan geen tijd om aan-

dacht te besteden aan andere onderwerpen. We zijn ons dat zeer bewust en wijzen er op 

dat in de komende weken het CNV speciale bijeenkomsten voor senioren organiseert 

waar dit soort vraagstukken zonder meer aan de orde kunnen worden gesteld. Op onze 

website www.mijnvakbond.nl en ook op de website www.cnvsenioren.nl treft u een over-

zicht van deze bijeenkomsten aan. Ga daar vooral naar toe. Ze zijn leerzaam en u kunt in 

gesprek met CNV kaderleden die goed op de hoogte zijn van de verschillende onderwer-

pen die u aan de orde wilt stellen. 

 

Koopkracht senioren blijft in 2017 opnieuw achter 

De “mediane” (de helft is beter af, de andere helft slechter) koopkrachtontwikkeling van 

gepensioneerden in 2017 wordt door het Centraal Planbureau (CPB) geraamd op 0,7 pro-

cent. Daarbij gaat het CPB er van uit dat de aanvullende pensioenen niet of nauwelijks 

geïndexeerd zullen worden. Die 0,7 procent is opnieuw lager dan de mediane koop-

krachtontwikkeling van werkenden, die door het CPB op 1,1 procent wordt geraamd. Wel 

is het gat een stuk kleiner dan de afgelopen jaren. Zo bedraagt het verschil in de medi-

ane koopkrachtontwikkeling over 2016 liefst 2,4 procentpunt (werkenden 3,9 procent, 

gepensioneerden 1,5 procent).  

Lees de rest van dit artikel via deze link: https://www.mijnvakbond.nl/Koopkracht-senio-

ren-blijft-in-2017-opnieuw-achter?referrer=266. 

 

Waarom doet het ABP het slecht en doen andere fondsen het beter of goed?  

(bijdrage van Wim Stoop, redactie nieuwsbrief sectorgroep gepensioneerden) 

Veel pensioenfondsen, en zeker bijna alle grote bedrijfstakpensioenfondsen, staan er on-

geveer even slecht voor als het ABP en dat is een schrale troost. Maar het klopt dat er 

ook fondsen zijn (zoals dat van VNU)  met een veel hogere dekkingsgraad, die nog wel 

(en sommige zelfs volledig) kunnen indexeren. Daarvoor kunnen in het algemeen twee 

redenen zijn. 

In de eerste plaats kan het om een bedrijfspensioenfonds gaan, waarbij het bedrijf nog 

verplicht is de pensioentekorten (gedeeltelijk) aan te vullen. Dit komt geleidelijk helaas 

steeds minder voor. Werkgevers proberen uit alle macht een einde te maken aan dit 

soort afspraken. De strijd om hogere premies en/of te-kort-aanvulling door de werkge-

ver, moet gevoerd worden door onze vakbond. Aan de cao-tafel. Reden te meer om, over 

en weer, die cao-discussie niet over te laten aan de delen van onze bond die de cao-le-

den vertegenwoordigen. Pensioen is ons aller belang! Dat kán dan inderdaad een pijnlijke 

keuze betekenen tussen meer loon nu of (later) een beter pensioen.  

Een tweede belangrijke reden is vaak dat fondsen er voor gekozen hebben het risico van 

rentedaling (bijna) volledig af te dekken. Deze fondsen zijn achteraf gezien “spekkoper” 

en maken enorme winsten op hun vastrentende obligaties. 

Ons fonds, het ABP, en de meeste andere fondsen hebben er jaren geleden voor gekozen 

dit renterisico slechts beperkt af te dekken. Het ABP doet dit voor 25%. Overigens niet 

zonder reden: als de economische ontwikkeling anders was verlopen, een oplopende in-

flatie bij een stijgende rente, was de ellende voor ABP bij wel een volledige renteafdek-

king niet te overzien geweest. Er had zich dan bij ABP een “omgekeerd Vestia-debacle” 

voorgedaan. Achteraf kan wel geconstateerd worden dat een strategie van sterke/volle-

dige renteafdekking uiterst profijtelijk zou zijn geweest. Maar vooraf zou dit een zeer 

speculatieve keuze zijn geweest. Niemand kon echter destijds de huidige extreme rente-

daling, en het rigide overheids- en ECB-beleid daarbij, voorzien. Het ABP behaalde sinds 

1993 prima rendementen (gemiddeld ruim 7%), waar de laatste jaren ook de 25% rente-

afdekking dus wat aan bijdraagt. Overigens, hoge rendementen kunnen helaas de 

http://www.mijnvakbond.nl/
http://www.cnvsenioren.nl/
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enorme gevolgen van de dalende rente, onder de huidige ridicule wettelijke pensioenre-

gels, niet voldoende compenseren. Ook over de eerste zeven maanden van 2016 wist 

ABP door goede rendementen het vermogen weer met € 28 miljard te vergroten. Maar 

door de dalende rente stegen de wettelijke door de politiek afgedwongen verplichtingen 

van ABP in dezelfde periode nog veel harder, namelijk met liefst € 60 miljard. Zie voor 

meer informatie www.pensioeninhetonderwijs.nl.        

 

Sectorgroep in plaats van Landelijk Groepsbestuur 

In haar vergadering van 14 september 2016 heeft het Landelijk Groepsbestuur Senioren 

besloten om voortaan als sectorgroep senioren door te gaan. Het begrip Landelijk 

Groepsbestuur leidt tot verwarring omdat binnen CNV Connectief deze naamgeving niet 

wordt gebruikt. CNV Connectief kent sectoren en sectorgroepen. Vanuit de werkorganisa-

tie wordt onze groep ook op die wijze benaderd. Derhalve is het logischer om het begrip 

sectorgroep te gebruiken. Dus Landelijk Groepsbestuur heet vanaf nu: Sectorgroepsbe-

stuur Senioren CNV Connectief 

 

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 War-

naar) 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 
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