Vergelijking pensioen CEVA principeakkoord 2020
Vergelijking aan de hand van 6 grafieken
De vergelijking tussen de huidige pensioenregeling bij CEVA en de nieuwe regeling (DC 165% 3%
staffel) doen we aan de hand van de 6 onderstaande grafieken. We hebben de regelingen ook
vergeleken met de huidige regeling van pensioenfonds Vervoer.
De grafieken geven inzicht voor iemand die vanaf de huidige leeftijd tot pensioen bij CEVA blijft
werken. En voor iemand die over 5 jaar bij CEVA weggaat. De grafieken (en berekeningen) zijn
gemaakt voor iemand die nu 30, 45 of 55 is.
In alle gevallen blijkt dat de nieuwe regeling in goede omstandigheden meer oplevert dan de huidige
of die van Vervoer. De bovenkant van de nieuwe regeling is in elk plaatje het hoogst. In slechte
omstandigheden is de nieuwe regeling voor mensen die lang (of tot aan hun pensioen) bij CEVA
blijven niet minder (en meestal beter) dan de regeling bij Vervoer en altijd beter dan de huidige
regeling. Dat kun je zien aan de onderkant van het effenblauwe balkje.
Wanneer je maar kort in dienst blijft bij CEVA, 5 jaar of minder, dan is de nieuwe regeling in slechte
omstandigheden minder dan die van Vervoer, tenzij je al op leeftijd bent (ruwweg ouder dan 53
jaar). De nieuwe regeling is ook bij slechte omstandigheden, voor mensen die maar kort bij CEVA
blijven werken, beter dan de huidige regeling.
Kortom, de nieuwe regeling is in alle gevallen beter dan de huidige regeling, maar niet altijd beter
dan de regeling van Vervoer. De regeling van Vervoer is duurder dan de nieuwe regeling, ook voor de
werknemers, en geeft niet altijd een beter pensioen.
Grafieken
Op de linker as is te zien wat is opgebouwd aan pensioenuitkering op jaarbasis. Dat is het jaarbedrag
dat je kunt ontvangen wanneer je met pensioen gaat.
• De linker kolom is het pensioen dat je opbouwt bij de huidige pensioenregeling van CEVA, de
middelste kolom is het pensioen dat je opbouwt bij Pensioenfonds Vervoer en de rechter kolom is
het pensioen dat je opbouwt bij de nieuwe pensioenregeling van CEVA.
• Je bouwt dus het pensioen op volgens de hele kolom. Alleen in een uitzonderingsgevallen bouw je
slechts het gearceerde gedeelte op. Dat is slechts in 5% van de gevallen (5% percentiel).

