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Twee willekeurige reacties die in de kern goed weergeven wat er leeft onder De 
Unieleden over de toekomst van ons Pensioenstelsel. Internationaal, gezien het 
beste ter wereld. En dat willen we graag zo houden! 

De betrokkenheid van onze leden bij de oudedagsvoorziening, jong en oud, vrouw en 
man, overtreft mijn stoutste verwachtingen! Unieleden hebben  massaal hun stem 
laten horen over de uitwerking van het  Pensioen- en AOW-akkoord. Een akkoord dat 
werknemers- en werkgeversorganisaties bereikten op 4 juni 2010. Intussen wordt er 
al maanden een stevig robbertje over gevochten in de Stichting van de Arbeid, het 
overlegorgaan van de centrale werknemers- en werkgeversorganisaties. Dat betreft 
in essentie het overhevelen van de aanvullende pensioenen naar een 
gemoderniseerd toekomst- en schokbestendig Pensioenstelsel.   

Geen onnodige risico’s met onze pensioenspaarpot!’ vindt 88% van de ruim 3200 
Unieleden die mee hebben gedaan met onze poll. Zij reageerden met name op onze 
vraag, of er straks in nieuwe Pensioencontracten wel/geen groot beleggingsrisico 
met navenant resultaat/ opbrengst kan en mag worden genomen. 

Lees hier de uitkomsten van de poll (voor uitslag van enquete zie aparte bijlage). 

Unieleden willen dus niet, dat zij de rekening gepresenteerd krijgen van de mogelijke 
tekorten bij een deel van de pensioenfondsen als gevolg van de banken- en 
financiële crisis. Ze willen dat nu en in de toekomst niet. Ook willen ze niet, dat het 
huidige Pensioensysteem teveel bloot staat aan dreigende tekorten als gevolg van 
financiële crises; en ook niet door het goede nieuws, dat we met zijn allen langer 
leven. Deze onverwacht sterk stijgende levensverwachting - plus daarbovenop de 
extra kosten van de vergrijzingsproblematiek - ondergraaft feitelijk wel de 
houdbaarheid van ons verouderde Pensioenstelsel. Vandaar de modernisering naar 
de toekomst toe. 



Het is een belangrijk signaal voor mij en voor onze professionele 
pensioenonderhandelaars in de Stichting van de Arbeid. Daar wordt nu de laatste 
hand gelegd aan een toekomstbestendig Pensioen, een fatsoenlijke AOW en het 
nieuwe, belangrijke hoofdstuk Participatie Arbeidsmarkt. Vergeet immers niet de 
vervelende persoonlijke situatie en negatieve effecten voor 45-plussers die nu na 
verlies van baan moeilijk weer aan de slag komen.  

Nu de praktijk nog! De Unie houdt nuchter en oplossingsgericht de vinger aan de 
pols. In jouw belang! Voordat we "ja" mogen en kunnen zeggen tegen de finale 
uitwerking van het Pensioen-,AOW-, en Participatie Arbeidsmarktakkoord, zijn eerst 
WIJ aan zet: jij en ik als Unielid! Jullie betrokkenheid is leidend. Hou daarom onze 
website en je Uniemail in de gaten. Daarnaast gaan we op verschillende locaties in 
het land openbare bijeenkomsten houden waarvoor ik jullie allen uitnodig. En neem 
ze gerust mee: je collega's, familieleden, vrienden/vriendinnen, niet-leden! En pas 
nadat we geluisterd hebben naar wat wij met zijn allen als De Unie achterban ervan 
vinden, zal De Unie Bestuursraad haar conclusies trekken op 7 april. In jouw belang. 

      --------- 

 

 


