
 

Overleg over de pe nsioeregeli ng?  
   

   

      

  
Jouw werkgever heeft onlangs De Unie benaderd met het verzoek om mee te willen denken over 
aanpassing van de pensioenregeling. Inmiddels heeft Achmea ook een concreet voorstel tot 
wijziging gedaan. 
  
Achtergrond 
De pensioenpremie is door de lage rente hoger uitgevallen dan Achmea had begroot ten tijde van 
het tot stand komen van de pensioenregeling. Deze hogere kosten wil Achmea beperken door de 
pensioenregeling aan te passen. Daarnaast zal het pensioenfonds waarschijnlijk een kleine 
opbouwkorting moeten doorvoeren in 2021. Deze opbouwkorting wil jouw werkgever voorkomen. 
  
Omdat de huidige pensioenafspraak nog loopt tot 31 december 2021 is een tussentijdse wijziging 
alleen mogelijk met instemming van betrokken partijen. Bovendien moet ook het pensioenfonds 
een besluit nemen of het fonds bereid is de eventueel aangepaste pensioenregeling uit te voeren. 
Mocht De Unie besluiten om te gaan onderhandelen over de pensioenregeling, dan moet er in 
korte tijd veel gebeuren.  
  
Standpunt van De Unie 
Er is voor de werknemers geen concrete noodzaak om de pensioenregeling tussentijds aan te 
passen. De opbouwkorting waarvan mogelijk sprake zal zijn, is van beperkte omvang. Indien De 
Unie besluit tot aanpassing van de pensioenregeling dan moet er sprake zijn van een evenwichtige 
belangenafweging, dus niet alleen de werkgever maar ook werknemers moeten voordeel hebben 
van de verandering in de pensioenregeling. 
Wij hebben nog geen standpunt ingenomen naar aanleiding van het voorstel van Achmea. Wij 
onderzoeken de mogelijkheid om een tegenvoorstel te formuleren dat voldoet aan onze 
voorwaarden dat de wijziging ook in het belang van werknemers moet zijn. 
  
Vervolg 
Het volgende overleg is op 12 november 2020. Mochten er belangrijke ontwikkelingen zijn dan 
informeren wij je hierover.  

 

 
 
 
  



Contact 
Heb je vragen naar aanleiding van dit bericht, of heb je informatie om met ons te delen? Neem dan 
contact op. Dit kan door een e-mail te sturen naar: inge.de.vries@unie.nl 
  
Met vriendelijke groet, 

  
Inge de Vries 
Belangenbehartiger 
  
PS Wist je dat ook jouw collega's gratis op de hoogte kunnen blijven van nieuws over 
werk, zorg en inkomen? Óok als zij geen lid zijn van De Unie. Het enige wat zij hoeven 

te doen: Aanmelden via https://www.unie.nl/volg-de-unie. Zeg jij het voort? 
Doen wij dat ook! 
  
  

 

   

  

    

 

 

Je ontvangt dit bericht, omdat je lid bent van De Unie of je hebt je aangemeld voor deze specifieke 
nieuwsbrief. Zo houden we je op de hoogte van het laatste nieuws binnen jouw branche of bedrijf. Ook 
informeren we je over algemeen nieuws van De Unie, evenementen of interessante aanbiedingen. 
  
Afmelden voor ALLE berichtgeving van De Unie? Klik dan hier of mail naar ledenadministratie@unie.nl. 
Let op: je ontvangt dan ook geen informatie over onderhandelingsresultaten of aankomende stemmingen 

in jouw bedrijf of branche. Afmelden. 

  
Vragen? Neem dan contact met ons op. 
Je kunt ons bereiken via 0345 – 851 963 of per mail via sc@unie.nl 
  
Copyright © 2019 
  
De Unie 
Multatulilaan 12 
4103 NM Culemborg 
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