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Ledenraadpleging
De FNV houdt komende week een
ledenraadpleging onder de 1 miljoen leden over
het voorstel voor een nieuw contract voor
pensioen en AOW. Het referendum wordt
gehouden van woensdag 12 tot en met zaterdag
15 juni.
Leden krijgen een brief in de bus met een
individuele code. Hiermee kunnen ze via internet
hun stem uitbrengen tussen woensdag 12 juni
11.00 uur en zaterdag 15 juni 12.00 uur. Na deze
ledenraadpleging neemt uiteindelijk het
Ledenparlement een definitief besluit. Het
ledenparlement bestaat uit 105
vertegenwoordigers van de leden die per sector
zijn gekozen.
Word lid vóór 7 juni 15.30 uur en ook jij stemt
mee!

Informatiebijeenkomst
Wat moet je stemmen en waar stem je precies
over?
Ben je het eens met het voorstel voor een nieuw
contract voor pensioen en AOW? Of weet je het
nog niet?
Voor iedereen die behoefte heeft aan meer
informatie wordt een bijeenkomst georganiseerd
in Utrecht. Je kunt daar terecht voor informatie en
met de vragen die je hebt.

De AOW-leeftijd wordt tot 2022
bevroren op 66 jaar en 4
maanden. Door de snelle verhoging
van de AOW-leeftijd komen veel
werkenden nu in de problemen. Als
oplossing wordt om te beginnen de
AOW-leeftijd de komende twee jaar
bevroren op 66 jaar en 4 maanden.
In de plannen van het kabinet zou
de AOW-leeftijd in 2020 omhoog
gaan naar 66 jaar en 8 maanden en
in 2021 naar 67 jaar. Dit gaat dus nu
niet door.
Andere punten uit het akkoord:
Mensen met zwaar werk kunnen
eerder stoppen door afspraken in
de cao
Vanaf 2022 stijgt de AOW-leeftijd
veel langzamer dan gepland
Onderzoek naar AOW na 45
dienstjaren
Nieuw pensioencontract met
eerder indexatie
Veel minder kans op kortingen
op de pensioenen
Voor meer informatie zie de FNV
informatiepagina over het
ledenreferendum
Of kom naar de
pensioenbijeenkomst in Utrecht op
12 juni.

Waar en Wanneer?
De pensioenbijeenkomst in Utrecht is op 12
juni van 19.30 tot 21.30 uur in NDC Den
Hommel.

Print en en geef
door!
Om iedereen te informeren over de
activiteiten van de FNV UU en om
meer leden te werven vraag ik aan
jullie, de leden, om deze nieuwsbrief
te printen en aan minimaal een
collega te geven of op te hangen op
een prikbord van je afdeling. Samen
zorgen we ervoor!

De macht van de leden
Nu wordt het wel heel duidelijk hoe belangrijk het
is dat je lid bent van de FNV! Want jij kunt nu
meebeslissen over de AOW en pensioenregeling
voor heel Nederland. De FNV als grote
onderhandelingspartner geeft zijn leden nu een
belangrijke stem.
Met deze macht komt ook verantwoordelijkheid.
Dus gebruik die stem wijs en laat je gelden als
FNV lid.
Maar draag dit ook uit! Dit is het moment om
collega's te overtuigen om lid te worden. Want
wanneer was onze zeggenschap duidelijker
zichtbaar dan nu?
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Maak een collega lid van de FNV
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.
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Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u FNV@uu.nl toe aan uw adresboek.

