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Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
Dhr. W. Koolmees  
Postbus 90801  
2509 LV Den Haag 

 

 

           Utrecht/Woerden, 24 juni 2019. 

 

Geachte heer Koolmees, 

Na het bereiken van het pensioenakkoord hebben wij onze positieve reactie gegeven. In het 

vervolg hierop willen wij u als gezamenlijke organisaties laten weten dat we met genoegen 

hebben kennis genomen van de steun aan dit akkoord van alle onderhandelingspartners en 

van de Tweede Kamer. De weg is nu vrij om tot verdere uitwerking te komen, waarin ook de 

open einden worden aangepakt.  We maken graag gebruik van uw toezegging om ons 

eigenstandig, directer en actiever te betrekken bij deze verdere uitwerking onder leiding van 

de aangekondigde stuurgroep. Het spreekt voor zichzelf dat wij daarbij een goed en 

generatie-evenwichtig resultaat voor ogen hebben. 

Wij hebben daarbij de volgende vragen: 

1. Hoe gaat het proces van uitwerking in en om de stuurgroep eruit zien, welke 

structuur wordt er gekozen en hoe worden wij er binnen die structuur actief bij 

betrokken? Wij begrepen van Tuur Elzinga dat er een klankbordgroep wordt 

ingericht, waarin de organisaties van gepensioneerden en senioren actief kunnen 

participeren. Graag zien we hiervan een bevestiging. 

2. Welk tijdpad en stappenplan zijn voorzien en op welke momenten worden wij er 

actief bij betrokken? 

Wij willen vanuit onze betrokkenheid en deskundigheid een actieve bijdrage leveren om te 

komen tot een goed, generatie-evenwichtig en toekomstbestendig pensioenakkoord, met 

meer perspectief op indexering (maar ook een grotere kans op kortingen) en met een groot 

maatschappelijk draagvlak, ook onder de 3 miljoen gepensioneerden. Wij zullen als 

gezamenlijk organisaties van gepensioneerden en senioren een delegatie samenstellen voor 

het voeren van de besprekingen. Deze delegatie zal intern en op basis van ‘korte lijnen’ 

deskundig ondersteund worden door onze pensioencommissie, die bestaat uit 

vertegenwoordigers van KNVG, NVOG, ANBO en KBO-PCOB.    
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We vertrouwen erop dat we op relevante momenten in het proces tijdig, volledig, 

transparant en via tussenrapportages steeds de benodigde informatie zullen krijgen om zo 

ook daadwerkelijk inbreng te kunnen hebben in de discussie en de besluitvorming. 

Graag ontvangen wij uw reactie zo spoedig mogelijk. 

 

Hartelijke groet, 

 

ANBO, Liane den Haan, directeur bestuurder              KBO-PCOB, Manon Vanderkaa, directeur 

                     

  

KNVG, Joep Schouten, voorzitter                                    NVOG, Jaap van der Spek, voorzitter 

                      

 

 


