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Pensioenakkoord, stand van zaken
FNV Nieuws 6 november 2019

De afspraken op een rij
•
•
•
•

•

•

De AOW-leeftijd wordt voorlopig bevroren op 66 jaar en 4 maanden
en gaat daarna minder snel omhoog
Voor mensen met zwaar werk wordt het mogelijk om eerder te stoppen
op basis van cao-afspraken
Er komt een onderzoek of in de toekomst AOW al mogelijk wordt na
45 dienstjaren
Er komt een nieuw collectief en solidair pensioencontract, dat
werkelijke rendementen eerder kan toekennen aan de deelnemers.
Hierdoor kan het pensioen eerder meestijgen met de prijzen (indexatie)
De kortingen op de pensioenen van miljoenen gepensioneerden in
2020 en 2021 zijn waarschijnlijk van de baan en anders in elk geval
een stuk kleiner
Zelfstandigen kunnen makkelijker aansluiten bij het nieuwe collectieve
pensioenstelsel

Er is een akkoord, maar nu?
Gezien de ontwikkelingen rond de dekkingsgraad van de pensioenfondsen zal
de FNV nadrukkelijk bij haar gesprekspartners de vinger aan de pols houden,
dat het behaalde onderhandelingsresultaat niet verbleekt door het stram
vasthouden aan regels over het korten van pensioenen. Dat is wat de FNV
betreft niet aan de orde.
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Samen staan we sterker! Maak een collega lid van de FNV en ontvang 10 euro. Een nieuw lid betaalt de eerste 4 maanden slechts € 25,- Kijk op
fnv.nl/iemand-anders-aanmelden.

Om goede
arbeidsvoorwaarden voor
werknemers te kunnen
blijven garanderen is een
sterke bond noodzakelijk.
Een sterke bond is in staat
om daadkrachtig op te
treden op cruciale
momenten. Daaraan
moeten we blijven bouwen.
Dat doen we met elkaar. En
vooral voor elkaar. Maar
altijd samen.

Pensioenakkoord, ontwikkelingen
FNV Nieuws 13 november 2019

Op 20 november 2019 moet Wouter Koolmees de kamer een brief sturen die
over de pensioenen gaat. Op 21 november 2019 om 20.00 uur organiseert
de FNV een webinar.
Tuur Elzinga praat jullie dan bij over de (laatste) ontwikkelingen. Je kan je
aanmelden voor dit webinar door HIER te klikken.

Bouw jij mee?
Alle hulp en ideeën zijn
welkom.

Brief voor minister Koolmees
De FNV maakt zich grote zorgen over de aanstaande kortingen op de
pensioenen. Dit raakt niet alleen de gepensioneerden, maar ook de
opgebouwde pensioenen van werknemers. Korten op onze pensioenen
is helemaal niet nodig. Daarom willen wij de komende twee jaar rust in de
pensioenwereld. Niet korten op de pensioenen, geen verhoging van de
pensioenpremies of verlaging van nieuwe pensioenopbouw. We bezig zijn
om het pensioenstelsel te verbeteren. Daarover zijn we in gesprek met de
politiek. Minister Koolmees heeft de sleutel in handen om kortingen te
voorkomen. Om te benadrukken dat er nu rust nodig is en geen ophef over
kortingen en niet-indexeren, hebben we een brief voor Koolmees gemaakt
die je kunt invullen en sturen naar de minister. Dit doe je door je gegevens
hieronder in te vullen. Jij vult je gegevens in en wij printen en versturen de
brief naar minister Koolmees.

Je salaris. Je werktijden.
Je rechten en plichten bij ziekte, zwangerschap of een reorganisatie.
De mogelijkheden voor flexwerken of deeltijdwerk.

Wil jij deze nieuwsbrief
doorsturen of uitprinten
en ophangen?

Jouw werk en inkomen.
Zaken die er toe doen.
Heb jij hier vragen over of signaleer je iets waar wij als vakbond
aandacht aan zouden moeten besteden?
Of vragen over deze nieuwsbrief?
Mail naar: fnv@radboudumc.nl

