
NIEUWSBRIEF SENIOREN APRIL 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 website Mijnvakbond.nl onder de button senioren: 

www.mijnvakbond.nl/senioren. 

 

CNV: situatie pensioenen wordt al te gortig 

Het CNV heeft samen met het FNV en de werkgeversorganisaties om een gesprek gevraagd met minister-

president Rutte. In de brief van de Stichting van de Arbeid wordt door partijen gewezen op de grote gevolgen die 

het rentebesluit van de ECB heeft voor pensioenfondsen. Naar het oordeel van de Stichting van de Arbeid moet 

het Kabinet maatregelen nemen om een mogelijke korting van pensioenen in 2017 te voorkomen. Eventuele 

kortingen hebben grote gevolgen voor de pensioensopbouw van werknemers en van indexatie van de 

pensioenen is al helemaal geen sprake. 

 

Het Landelijk Groepsbestuur Senioren constateert dat het CNV daadwerkelijk opkomt voor de belangen van alle 

leden. Er worden goede stappen gezet in het verder opzetten en ontwikkelen van een goede belangenbehartiging 

van senioren. De brief van de Stichting van de Arbeid is te vinden op onze website: 

http://www.scribd.com/doc/305773317/Brief-Aan-Premier-Rutte-Inzake-Lage-Rente-en-Pensioenen-23-Maart-

2016 

 

Senioren Advies Raad bevraagt politieke partijen naar hun seniorenbeleid 

Alle seniorengroepen binnen de vakcentrale CNV hebben, via de Senioren Advies Raad, aan het CNV gevraagd 

om een brief te sturen aan alle politieke partijen. Het jaar 2017 is een verkiezingsjaar en de senioren binnen het 

CNV willen duidelijkheid over het beleid dat politieke partijen de komende jaren rond de inkomenspositie van 

senioren gaan voeren. Wat komt er in hun verkiezingsprogramma te staan. Wat mogen we van politiek Den Haag 

verwachten. 

 

Een concept van een dergelijke brief is door de Landelijke Groep Senioren aan alle collega seniorengroepen 

binnen het CNV voorgelegd. De inhoud van de concepttekst is door alle seniorengroepen bekrachtigd. In de SAR 

van 22 april 2016 zal het CNV gevraagd worden de brief te versturen. En de uitgaande brief ook te publiceren op 

de nieuwe website: www.cnvsenioren.nl. 

 

CNV Dichtbij 

Op 30 maart 2016 hebben collega’s van CNV Vakmensen het voltallig bestuurlijk kader van de Landelijke Groep 

Senioren inzicht gegeven over de wijze waarop CNV Vakmensen bijeenkomsten organiseert voor haar leden. 

Deze aanpak “CNV Dichtbij” gaat uit van het regionaal organiseren van themabijeenkomsten. Thema’s waar 

leden om vragen of uit onderzoek is gebleken dat deze nuttig kunnen zijn voor de leden. Dergelijke 

ledenbijeenkomsten worden goed bezocht en bieden, naar het oordeel van de Landelijke Groep Senioren, ons 

kansen om het bezoek aan onze bijeenkomsten sterk te verbeteren. Daarnaast biedt het kansen om een betere 

samenwerking tussen alle seniorengroepen binnen het CNV te bewerkstelligen. 

In klein verband worden binnenkort gesprekken gevoerd met CNV Vakmensen om de ideeën en opvattingen 

verder uit te werken. Ook zullen onze collega’s van de sectorgroep Onderwijs daarbij betrokken worden. 

 

Algemene Vergadering Landelijke Groep Senioren 

Op 30 maart heeft de Algemene Vergadering plaatsgevonden van de Landelijke Groep Senioren. Het Landelijk 

Groepsbestuur heeft verantwoording afgelegd over het beleid dat zij in het afgelopen jaar heeft gevoerd. Ook is 

het financieel beleid aan de orde geweest en heeft de landelijk penningmeester inzicht gegeven in de kosten die 

gemaakt zijn door het landelijk groepsbestuur, de regionale en plaatselijke groepen. In totaal is een bedrag 

uitgegeven van € 62.323,65 en dat is minder dan we voor 2015 begroot hadden. 

 

Van het gevoerde beleid is een jaarverslag verschenen. Dat is te vinden op de website: 

https://www.mijnvakbond.nl/CNV_Jaarverslag_Senioren_2015.pdf. Het jaarverslag is ook in een gedrukte vorm te 

krijgen. U kunt het bestellen bij het secretariaat: senioren-cnv-connectief@cnv.nl of door Natasja van de Berg 

(030-7511182 of Linda Warnaar (030-7511184) te bellen. 

 

Speech Maurice Limmen, voorzitter CNV 
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Ter afsluiting van de Algemene Vergadering heeft de voorzitter van het CNV, Maurice Limmen, een speech 

gehouden. Hij heeft zich in zijn speech vooral gericht op de kritiek die er vaak van senioren is op het ontbreken 

van een duidelijk beleid rond de belangenbehartiging van senioren. Maurice heeft uiteengezet dat het CNV goede 

contacten heeft met politiek Den Haag en vooral door lobbywerk en het voeren van individuele gesprekken 

aandacht vraagt en blijft vragen voor de belangen van al haar leden (werkenden en senioren). In zijn speech 

heeft hij ook uiteengezet wat er in de afgelopen periode is gebeurd rond het rentebesluit van de ECB. Niet alleen 

heeft daarvoor gesprekken gevoerd op Europees niveau maar wordt er de komende tijd ook volop met het 

Kabinet en politiek Den Haag gesproken om maatregelen te nemen om de gevolgen van dit besluit te keren. 

Maurice is er absoluut van overtuigd dat het ECB beleid slecht uitpakt voor Nederland en uit de signalen van o.a. 

de Minister van Financiën is op te maken dat het Kabinet dat ook vindt. Tevens heeft hij uiteengezet dat er 

verschillend beleid nodig is enerzijds voor de AOW-uitkeringen (geldt voor iedereen) en anderzijds voor de 

pensioenen. Pensioen is uitgesteld loon waar werkgevers en werknemers pensioenpremie voor hebben betaald. 

Vanuit het bestuurlijk kader was er grote waardering voor de openhartigheid waarmee Maurice Limmen uitleg gaf 

over het inhoud geven aan collectieve belangenbehartiging voor senioren. 

Als u wilt lezen wat Maurice Limmen vindt van het ECB besluit dan moet u deze link gebruiken: 

https://www.cnv.nl/actueel/nieuws/nieuwsdetail/rentepolitiek/ 

 

SAR Themabijeenkomst 1 april 2016 in Bronbeek te Arnhem 

Jaarlijks organiseert de SAR (Senioren Advies Raad) een themabijeenkomst waarvoor kaderleden uit alle 

seniorengroepen voor worden uitgenodigd. Dit jaar had de SAR er voor gekozen om een zevental workshops te 

organiseren waar de deelnemers zich voor konden inschrijven. Zo waren er workshops over de CNV-

dienstverlening rond keukentafelgesprekken, wat doen ouderenbonden voor hun leden etc. 

 

De resultaten van de verschillende workshops biedt de SAR de mogelijkheid om goed in te schatten welke 

thema’s aandacht moeten krijgen in de bijeenkomsten die de SAR in het najaar 2016 opnieuw organiseert. 

 

Seniorenkrant CNV 

Inmiddels is de eerste seniorenkrant van de vakcentrale CNV voor alle senioren en gepensioneerden 

verschenen. In september verschijnt een tweede seniorenkrant. Er worden voortaan jaarlijks twee kranten 

uitgebracht met nieuws voor alle senioren van het CNV. De kranten maken onderdeel uit van een te verbeteren 

communicatie vanuit de vakcentrale CNV naar alle senioren van het CNV. 

 

Mocht u deze seniorenkrant niet tezamen met Mijn Vakbond hebben ontvangen dan komt dat door het volgende: 

in het verleden werd Mijn Vakbond ook digitaal aangeleverd. Als u deze dus niet per post wilde ontvangen dan is 

op uw verzoek in de ledenadministratie hiervoor een aantekening (vinkje) geplaatst. Echter Mijn Vakbond wordt 

niet langer meer digitaal aangeboden en dus moet u de ledenadministratie verzoeken het vinkje weg te halen. 

Dan krijgt u de volgende keer het blad Mijn Vakbond en voortaan ook twee keer per jaar de seniorenkrant van het 

CNV. 

 

Belasting-service CNV: bel voor een afspraak met 030-7511001 of kijk online op 

www.cnv.nl/belastingservice. 

 

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 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 
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