Alle veelgebruikte termen op een rij….
• AOW: Soort ‘volksverzekering’. Geld dat iedereen krijgt na
een bepaalde leeftijd.
• Een-op-een-koppeling: Omdat we steeds ouder worden
in Nederland staat nu in de wet dat, als de gemiddelde
leeftijdsverwachting van de Nederlanders met 1 jaar stijgt,
de AOW-leeftijd ook met 1 jaar stijgt.
• Buffers: Reservegeld dat pensioenfondsen in kas moeten
houden en niet mogen gebruiken voor indexatie.
• Doorsneesystematiek: In Nederland bouwen we pensioen
op, op basis van doorsneepremie en doorsneeopbouw.
Elk jaar mag een vast percentage van het inkomen aan
het pensioen worden toegevoegd.
• Indexatie: Aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen. Als alles duurder wordt, is het belangrijk dat de
pensioenen ook hoger worden, omdat je anders minder
kunt kopen.
• Korten: Verlagen van de jaarlijkse pensioenuitkering om
de vermogensreserve van het pensioenfonds te laten
voldoen aan de wet.
• Pensioen: Dit is geld dat je doorgaans na het bereiken
van je AOW-leeftijd krijgt. Het bestaat uit AOW (een soort
‘volksverzekering’ dat iedereen krijgt, of je nu gewerkt
hebt of niet) en eventueel een aanvullend pensioen.
Aanvullend pensioen bouwen alleen werknemers op, een
deel van je salaris wordt ingehouden ten behoeve van je
pensioenopbouw bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Verder kunnen mensen zelf sparen voor pensioen,
bijvoorbeeld via een lijfrentepolis.
• Pensioenaanspraken: Het geld dat voor iedere deelnemer
apart wordt belegd in een pensioenfonds of bij een verzekeraar, ten behoeve van de uitkering bij pensionering.
• Pensioenopbouw: Het geld dat ingehouden wordt van het
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salaris en voor jou bij een pensioenfonds of verzekeraar
wordt belegd ten behoeve van de uitkering later.
Pensioenpremie: Salaris dat ingehouden wordt ten behoeve van het opbouwen van je pensioen.
Pensioenstelsel: Het systeem waar pensioen uit is opgebouwd: AOW, aanvullend pensioen en eigen regeling.
Rekenregels/rekenrente: De rente die De Nederlandsche
Bank vaststelt waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Die rente is de laagste van heel Europa. Het gevolg is
dat pensioenfondsen heel veel geld in kas moeten hebben.
Ook als de rendementen goed zijn kan het geld niet naar
de mensen, maar moet het worden opgepot.
RVU-heffing/RVU-boete: Boete die werkgevers moeten
betalen als zij een financiële regeling maken voor werknemers die eerder willen stoppen met werken.
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• De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
• Wij gebruiken jouw contactgegevens (o.a. e-mail) om je te
benaderen met info over werk en inkomen. Lees hoe wij omgaan met jouw gegevens op www.cnvvakmensen.nl/privacy.
• Wij werken met automatische incasso. Betaal je liever met
acceptgiro? Dat kan, maar kost € 1,- extra. Zet in dat geval
hier een vinkje: Ik betaal liever met acceptgiro (+ € 1,-) q
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Een nieuw pensioenstelsel, het is er nog altijd niet. Vakbonden CNV, FNV en VCP willen nog steeds onderhandelen met
kabinet en werkgevers over een goed pensioen. Want
het moet er2018
wel
september
komen!

Vakbonden eisen fatsoen
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Kom ook in beweging voor jouw pensioen

Dus... jij komt?
Want het gaat niet alleen om jou, maar ook over de pensioenen voor de
kinderen!
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INFORMATIE OVER HET PENSIOENSTELSEL EN DE MANIFESTATIES

Woensdag 29 mei voeren CNV en collega-vakbonden opnieuw actie voor
een goed nieuw pensioenstelsel. In Groningen, Arnhem, Eindhoven en
Den Haag.
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Retouradres: CNV Vakmensen, t.a.v. CIMS, antw.nr. 4308, 3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig)

Ik schrijf mij in als nieuw lid van CNV Vakmensen

Wat is jouw maandinkomen?
(inkomenscategorie aankruisen)

het komt er niet vanzelf

Jouw hulp is daarbij nodig. Eigenlijk logisch, want het gaat om jouw
(toekomstig) pensioen.

| AANMELDINGSBON |
Naam

Nieuw pensioenstelsel...

Actie, actie…., maar wat eisen vakbonden nou eigenlijk? Waarom maken we ons nu zo druk? Het CNV wil dat een goed pensioen mogelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen die werken volgens een flexcontract of als zelfstandige (zzp’er). Het
moet weer normaal zijn dat je kunt rekenen op een fatsoenlijk inkomen als je stopt met werken. En dat is helaas nu niet het
geval. Verderop in deze krant leggen we uit waarom dat zo is.
1. Op tijd kunnen stoppen met werken. Dat is onze eerste
eis. Het kabinet heeft in 2012 bedacht om de AOW-leeftijd
te koppelen aan de zogenoemde levensverwachting. Als
mensen gemiddeld een jaar ouder worden (onder andere
door betere gezondheidszorg) dan is het logisch dat mensen een jaar langer doorwerken voordat ze hun AOW van
de staat krijgen. Althans, dat vindt het kabinet. Vakbonden
vinden die redenering onzinnig. CNV wil dat het kabinet de
AOW-leeftijd onmiddellijk bevriest en de pensioengerechtigde leeftijd in de toekomst in een langzamer tempo laat
meestijgen met de levensverwachting.

een boete op eerder met pensioen gaan. Die RVU-heffing
moet van tafel. Maatwerk is nodig voor werknemers die
echt toe zijn aan hun pensioen.
2. De spelregels moeten anders. De financiële spelregels
en rekenregels, dat zijn afspraken over verplichte reserves
van pensioenfondsen, moeten worden aangepast. Door de
huidige afspraken hebben sommige pensioenfondsen zelfs
een tekort waardoor ze de premies moeten verhogen en de
pensioenuitkeringen mogelijk worden verlaagd. Indexeren
Lees verder >

Voor mensen met zwaar of risicovol werk moet het (weer)
mogelijk worden maatwerkafspraken te maken. Dat is nu
onmogelijk omdat het kabinet de RVU-heffing hanteert,

Vakmensen

Kom 29 mei naar één van de vier manifestaties! Kijk voor info op: www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie

van pensioenen moet ook weer mogelijk worden zodat ook
met een pensioenuitkering het dagelijks leven nog betaalbaar blijft.
Een nieuwe manier van pensioen opbouwen mag niet ten
koste gaan van de oudere pensioendeelnemers. Die moeten daarvoor worden gecompenseerd.
3. Een goed pensioen voor alle werkenden. Werknemers in
loondienst, in vaste dienst, onzekere contracten of in een
flexcontract, maar ook mensen die zich als zzp’er laten
inhuren moeten een goed pensioen opbouwen. Daarvoor
moet het mogelijk zijn dat al deze werkenden volgens eerlijke voorwaarden en betaalbare premies een koopkrachtig
inkomen opbouwen voor na het moment van pensionering.

WAAR MOET JE ZIJN 29 MEI?
Op woensdag 29 mei 2019 houden de vakbonden 4 manifestaties in het land om een
krachtig protest te laten horen tegen de
pensioenplannen van het kabinet.
• In Groningen op de Grote Markt
• In Arnhem op het Marktplein
• In Eindhoven op het Ketelhuisplein
• In Den Haag in het Koekamp
Al deze manifestaties zijn tussen 11.00 uur en 13.00 uur.
Natuurlijk mag je zelf bepalen hoe je daar wilt komen.
Maar het kán gemakkelijk: wij regelen het treinkaartje
voor jou als CNV-lid.

Wat vindt CNV van afschaffing van die
doorsneesystematiek?

moeten te lang doorwerken. Ze vragen zich terecht af of ze
hun werk zo lang nog wel gezond kunnen volhouden.
In 2010 werden afspraken gemaakt dat de AOW-leeftijd geleidelijk meestijgt met de levensverwachting, maar dan in een
rustig tempo. De politiek heeft een versnellende inhaalslag
gemaakt om de eigen begroting rond te krijgen. CNV zegt:
terugzetten die klok!

De afschaffing van de doorsnee-opbouw van pensioen is door
politieke partijen als wens uitgesproken in het regeerakkoord. CNV vindt dat ook, maar dan alleen als de pensioenschade voor 35-plussers wordt gecompenseerd. Dat gaat om
tientallen miljarden euro’s. Kabinet en werkgevers zien dit
niet zitten.

Wat wil het CNV voor zzp’ers?

Hoe kijkt het CNV aan tegen de AOW(-leeftijd)?

Het CNV vindt dat iedereen een goed pensioen moet opbouwen. Dus ook mensen die werken als zelfstandige. Voor deze
mensen moeten er echt goede afspraken komen.

De AOW-leeftijd stijgt veel te snel. We snappen de zorgen van
onze leden hierover erg goed. Zo kan het niet langer. Mensen

Een goed pensioen
een kwestie van fatsoen

DOEN!

Meld je daarvoor aan op de website:
www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie

Veelgestelde vragen …….
Is dit allemaal nodig? Wat vindt het CNV?
Waarom praten we over een nieuw stelsel?
Ons huidige pensioenstelsel is een van de betere ter wereld,
misschien wel het beste. Maar het huidige stelsel wekt bij
werknemers de verwachting dat de pensioenuitkering een
belofte is die zelfs steeds beter en hoger wordt (indexatie).
Het huidige pensioensysteem hanteert bovendien de gewoonte dat mensen pakweg 40 jaar werken bij één werkgever. Dat
laatste is vaak niet meer zo. Loopbanen zijn nu veel afwisselender, met meerdere werkgevers of zelfs een overstap naar
werken als zelfstandige. Een goede volledige pensioenopbouw
is dan ook niet meer zo logisch. En dat wringt met de belofte
die we hierboven noemden. Een groeiende groep zzp’ers
bouwt geen pensioen op en uitzendkrachten te weinig.

Wat is nou eigenlijk het probleem?
We praten hier over het verplichte aanvullende pensioen.
Daarvoor brengen werkgevers en werknemers samen een
fikse pensioenpremie op, ongeveer 20-25% van de loonsom. De
pensioenfondsen beheren een pensioenvermogen van ruim
1.400 miljard euro. Dat klinkt veelbelovend. En toch…
… En toch is dat niet terecht. Het pensioen is allang niet meer
70% van het laatstverdiende loon (eindloon). Dat is nu veelal
gebaseerd op het gemiddelde loon (middelloon).
De snel stijgende levensverwachting van mensen maakt het
nodig om de pensioenopbouw te beperken. Indexeren van de
pensioenen wordt te duur voor de fondsen. Van het ingelegde
pensioen(premie)geld moet immers langer pensioenuitkeringen worden betaald. Bovendien dreigen sommige fondsen te

moeten korten in de pensioenuitkeringen. Hierdoor vertrouwen mensen de pensioenfondsen minder.

Is een nieuw pensioencontract echt nodig?
Ja, dat is wel verstandig om te doen.
Volgens het CNV zijn daar 4 redenen voor:
1. Al langer stijgen pensioenen niet mee met de prijzen. Het
CNV wil niet dat de pensioenen worden gekort. Het CNV
wil dat de pensioenen weer meestijgen met de prijzen.
Daarom wil CNV onderhandelen over een nieuw pensioencontract.
2. Door de lage rente is pensioen duur geworden. Die rekenrente moet omhoog vindt CNV.
3. Een grote groep werkenden - flexwerkers en zzp’ers bouwt geen pensioen op, of maar een klein beetje. Dat
raakt niet alleen henzelf maar ook anderen. Want de kans
bestaat dat deze mensen na pensioendatum - als ze met
alleen AOW een relatief laag inkomen hebben - een beroep
moeten doen op bijvoorbeeld zorgtoeslag en huurtoeslag.
Het CNV vindt dat iedere werkende tijdens zijn werkzame
leven in staat moet zijn om een fatsoenlijk pensioen op te
bouwen naast die AOW-uitkering.
4. De Nederlandse samenleving vergrijst. Er is zelfs sprake
van een dubbele vergrijzing. Dat wil zeggen: een steeds
grotere groep mensen is ouder dan de AOW-leeftijd én die
groep mensen leeft ook nog eens langer. Dus aan meer
mensen moet AOW en aanvullend pensioen worden uitbetaald en ook nog eens langer. Dat kost de overheid en de
pensioenfondsen meer geld.

Het pensioenstelsel, de noodzakelijke veranderingen, het zijn allemaal behoorlijk ingewikkelde onderwerpen. Logisch dat
daar vragen over zijn. Wij hebben de meest gestelde vragen voor je op een rij gezet. Handig!

Waarom moeten de rekenregels worden
aangepast?
Indexatie van de pensioenen is voor iedereen belangrijk. Alleen zo kunnen de pensioenen weer gewoon meestijgen met
de prijzen. De regels van het kabinet, waar pensioenfondsen
zich aan moeten houden, zijn te streng. Vooral de eisen voor
de buffers zijn te hoog. Fondsen moeten eerder de pensioenen
kunnen verhogen en/of verlagen.

Waarom is een andere rekenrente ook voor
jongeren belangrijk?
Een hogere rekenrente maakt dat gepensioneerden eerder
meer pensioen kunnen krijgen. En tegelijkertijd kunnen jongeren met dezelfde premie meer pensioen inkopen.

Afschaffing doorsneesystematiek, wat betekent
dat eigenlijk?
In Nederland bouwen we pensioen op, op basis van doorsneepremie en doorsneeopbouw (we noemen dat de doorsneesystematiek). Elk jaar mag een vast percentage van het inkomen
aan het pensioen worden toegevoegd.
Een andere opbouwsystematiek maakt hier een einde aan.
Jongeren gaan dan meer opbouwen en oudere werknemers
krijgen een lager opbouwpercentage dan nu. Daardoor ontstaat een herverdeling tussen generaties: een 45-jarige werknemer ziet zijn/haar pensioenopbouw vanaf het moment van
invoering naar beneden gaan omdat hij/zij op jongere leeftijd
nog niet extra opbouwde. Voor hem/haar golden immers nog
de oude opbouwregels.

Het nadeel, dat alle pensioendeelnemers boven de 35 jaar bij
een verandering van het systeem zouden hebben, is geraamd
op een bedrag tussen de 60 en 100 miljard euro. Dat geld
moet ergens vandaan komen.

Hoe willen vakbonden bereiken dat werknemers eerder kunnen stoppen met werken?
Eerder stoppen met werken voor mensen met een zwaar werk
kán. Als we daar tenminste afspraken over kunnen en mogen
maken met werkgevers aan de cao-tafel. Werkgevers willen
dat ook. Maar het mag niet van de overheid! Die geeft werkgevers dan een forse boete, de RVU-boete. Zo maakt de overheid
het onmogelijk om in cao’s eerder stoppen te regelen. De
overheid moet dus haar beleid aanpassen en de RVU-boete
afschaffen.

Waarom willen de bonden dat zzp’ers deelnemen aan een pensioenfonds?
Het aantal zzp’ers blijft toenemen. Momenteel telt Nederland ruim 1 miljoen zzp’ers. Maar niet elke zzp’er is dat ook
vrijwillig. Steeds vaker komen mensen niet in dienst van een
werkgever, maar worden ze gedwongen als zzp’er voor een
bedrijf te werken. Ze moeten dan zelf sparen voor hun pensioen, maar verdienen daar niet genoeg voor. Denk maar aan
pakket- en maaltijdbezorgers.
Omdat werkgevers geen pensioenbijdrage hoeven te betalen
voor zzp’ers, zijn deze ‘werknemers’ voor werkgevers goedkoper. Dat verschil verdwijnt als zzz’pers ook moeten deelnemen. Als zzp’ers wél zelf voldoende pensioen opbouwen,
hoeven ze natuurlijk niet verplicht deel te nemen aan een
pensioenfonds.
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werkgever, maar worden ze gedwongen als zzp’er voor een
bedrijf te werken. Ze moeten dan zelf sparen voor hun pensioen, maar verdienen daar niet genoeg voor. Denk maar aan
pakket- en maaltijdbezorgers.
Omdat werkgevers geen pensioenbijdrage hoeven te betalen
voor zzp’ers, zijn deze ‘werknemers’ voor werkgevers goedkoper. Dat verschil verdwijnt als zzz’pers ook moeten deelnemen. Als zzp’ers wél zelf voldoende pensioen opbouwen,
hoeven ze natuurlijk niet verplicht deel te nemen aan een
pensioenfonds.

Alle veelgebruikte termen op een rij….
• AOW: Soort ‘volksverzekering’. Geld dat iedereen krijgt na
een bepaalde leeftijd.
• Een-op-een-koppeling: Omdat we steeds ouder worden
in Nederland staat nu in de wet dat, als de gemiddelde
leeftijdsverwachting van de Nederlanders met 1 jaar stijgt,
de AOW-leeftijd ook met 1 jaar stijgt.
• Buffers: Reservegeld dat pensioenfondsen in kas moeten
houden en niet mogen gebruiken voor indexatie.
• Doorsneesystematiek: In Nederland bouwen we pensioen
op, op basis van doorsneepremie en doorsneeopbouw.
Elk jaar mag een vast percentage van het inkomen aan
het pensioen worden toegevoegd.
• Indexatie: Aanpassen van de pensioenen aan de prijsstijgingen. Als alles duurder wordt, is het belangrijk dat de
pensioenen ook hoger worden, omdat je anders minder
kunt kopen.
• Korten: Verlagen van de jaarlijkse pensioenuitkering om
de vermogensreserve van het pensioenfonds te laten
voldoen aan de wet.
• Pensioen: Dit is geld dat je doorgaans na het bereiken
van je AOW-leeftijd krijgt. Het bestaat uit AOW (een soort
‘volksverzekering’ dat iedereen krijgt, of je nu gewerkt
hebt of niet) en eventueel een aanvullend pensioen.
Aanvullend pensioen bouwen alleen werknemers op, een
deel van je salaris wordt ingehouden ten behoeve van je
pensioenopbouw bij een pensioenfonds of een verzekeraar. Verder kunnen mensen zelf sparen voor pensioen,
bijvoorbeeld via een lijfrentepolis.
• Pensioenaanspraken: Het geld dat voor iedere deelnemer
apart wordt belegd in een pensioenfonds of bij een verzekeraar, ten behoeve van de uitkering bij pensionering.
• Pensioenopbouw: Het geld dat ingehouden wordt van het

•
•
•

•

salaris en voor jou bij een pensioenfonds of verzekeraar
wordt belegd ten behoeve van de uitkering later.
Pensioenpremie: Salaris dat ingehouden wordt ten behoeve van het opbouwen van je pensioen.
Pensioenstelsel: Het systeem waar pensioen uit is opgebouwd: AOW, aanvullend pensioen en eigen regeling.
Rekenregels/rekenrente: De rente die De Nederlandsche
Bank vaststelt waarmee de pensioenfondsen moeten rekenen. Die rente is de laagste van heel Europa. Het gevolg is
dat pensioenfondsen heel veel geld in kas moeten hebben.
Ook als de rendementen goed zijn kan het geld niet naar
de mensen, maar moet het worden opgepot.
RVU-heffing/RVU-boete: Boete die werkgevers moeten
betalen als zij een financiële regeling maken voor werknemers die eerder willen stoppen met werken.

Voorletters

M/V

tot € 1.051,vanaf € 1.051,- tot € 1.578,vanaf € 1.578,- tot € 2.630,vanaf € 2.630,-

contributie

€
5,18
€ 12,38
€ 16,58
€ 18,68

Postcode

De inkomenscategorie delen wij niet met andere partijen!

Woonplaats

IBAN N L

Telefoonnummer

Datum
Handtekening
• De opzegtermijn van het lidmaatschap is drie maanden.
• Wij gebruiken jouw contactgegevens (o.a. e-mail) om je te
benaderen met info over werk en inkomen. Lees hoe wij omgaan met jouw gegevens op www.cnvvakmensen.nl/privacy.
• Wij werken met automatische incasso. Betaal je liever met
acceptgiro? Dat kan, maar kost € 1,- extra. Zet in dat geval
hier een vinkje: Ik betaal liever met acceptgiro (+ € 1,-) q

Werkzaam bij
Vestigingsplaats
Bedrijfstak

Was je al eens lid van een bond?

Dit lid is opgegeven door:

Zo ja, welke?

Adres

In de periode van
Lidmaatschapsnummer

tot

Een nieuw pensioenstelsel, het is er nog altijd niet. Vakbonden CNV, FNV en VCP willen nog steeds onderhandelen met
kabinet en werkgevers over een goed pensioen. Want
het moet er2018
wel
september
komen!

Vakbonden eisen fatsoen

Adres

E-mailadres

Kom ook in beweging voor jouw pensioen

Dus... jij komt?
Want het gaat niet alleen om jou, maar ook over de pensioenen voor de
kinderen!

q
q
q
q

Geboortedatum

INFORMATIE OVER HET PENSIOENSTELSEL EN DE MANIFESTATIES

Woensdag 29 mei voeren CNV en collega-vakbonden opnieuw actie voor
een goed nieuw pensioenstelsel. In Groningen, Arnhem, Eindhoven en
Den Haag.

Postcode/Woonplaats
Lidmaatschapsnummer

Retouradres: CNV Vakmensen, t.a.v. CIMS, antw.nr. 4308, 3500 VE Utrecht (postzegel niet nodig)

Ik schrijf mij in als nieuw lid van CNV Vakmensen

Wat is jouw maandinkomen?
(inkomenscategorie aankruisen)

het komt er niet vanzelf

Jouw hulp is daarbij nodig. Eigenlijk logisch, want het gaat om jouw
(toekomstig) pensioen.

| AANMELDINGSBON |
Naam

Nieuw pensioenstelsel...

Actie, actie…., maar wat eisen vakbonden nou eigenlijk? Waarom maken we ons nu zo druk? Het CNV wil dat een goed pensioen mogelijk is voor iedereen. Dus ook voor mensen die werken volgens een flexcontract of als zelfstandige (zzp’er). Het
moet weer normaal zijn dat je kunt rekenen op een fatsoenlijk inkomen als je stopt met werken. En dat is helaas nu niet het
geval. Verderop in deze krant leggen we uit waarom dat zo is.
1. Op tijd kunnen stoppen met werken. Dat is onze eerste
eis. Het kabinet heeft in 2012 bedacht om de AOW-leeftijd
te koppelen aan de zogenoemde levensverwachting. Als
mensen gemiddeld een jaar ouder worden (onder andere
door betere gezondheidszorg) dan is het logisch dat mensen een jaar langer doorwerken voordat ze hun AOW van
de staat krijgen. Althans, dat vindt het kabinet. Vakbonden
vinden die redenering onzinnig. CNV wil dat het kabinet de
AOW-leeftijd onmiddellijk bevriest en de pensioengerechtigde leeftijd in de toekomst in een langzamer tempo laat
meestijgen met de levensverwachting.

een boete op eerder met pensioen gaan. Die RVU-heffing
moet van tafel. Maatwerk is nodig voor werknemers die
echt toe zijn aan hun pensioen.
2. De spelregels moeten anders. De financiële spelregels
en rekenregels, dat zijn afspraken over verplichte reserves
van pensioenfondsen, moeten worden aangepast. Door de
huidige afspraken hebben sommige pensioenfondsen zelfs
een tekort waardoor ze de premies moeten verhogen en de
pensioenuitkeringen mogelijk worden verlaagd. Indexeren
Lees verder >

Voor mensen met zwaar of risicovol werk moet het (weer)
mogelijk worden maatwerkafspraken te maken. Dat is nu
onmogelijk omdat het kabinet de RVU-heffing hanteert,

Vakmensen

Kom 29 mei naar één van de vier manifestaties! Kijk voor info op: www.cnvvakmensen.nl/pensioenactie

