
Voortgang pensioenakkoord  

De BP AA volgt de pensioendiscussie op de voet. Wij zijn lid van de Koepel 

Gepensioneerden. De vertegenwoordigers van de Koepel Gepensioneerden 

staan in nauw contact met ‘Den Haag’ en houden ons door middel van 

Nieuwsbrieven goed op de hoogte van de gesprekken die plaatsvinden 

over dit onderwerp. Uit een recente nieuwsbrief van de Koepel van 

Gepensioneerden kunnen we, kort samengevat, het volgende lezen: 

Op woensdag 11 november jl. heeft de vaste commissie Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid van de Eerste Kamer een brief met veel vragen gestuurd 

naar minister Koolmees. Vragen over onder meer het toezichtkader tijdens 

de transitie naar het nieuwe pensioencontract. Uit de brief blijkt dat de 

ingestuurde stukken en brieven van de Koepel Gepensioneerden en van 

de andere seniorenorganisaties waarmee de Koepel intensief samenwerkt, 

goed worden bestudeerd en dat ze een belangrijke rol in de politieke 

discussie (zullen gaan) spelen. 

Op 3 november zou de Koepel Gepensioneerden deelnemen aan een 

rondetafelgesprek met Tweede Kamerleden. Helaas werd dat gesprek 

uitgesteld in verband met een coronadebat in de Tweede Kamer. 

Inmiddels heeft dat rondetafelgesprek plaatsgevonden. Eén van de door 

de Koepel ingebrachte punten is het punt van evenwichtigheid: het 

eindresultaat voor alle generaties moet getoetst worden op 

evenwichtigheid, ofwel: alle actieve deelnemers, slapers en 

gepensioneerden moeten een gelijk profijt hebben.     

Op woensdag 4 november jl. vond een dergelijk rondetafeloverleg wel 

plaats met inbreng van de ANBO, KBO-Brabant en twee juristen: het 

gesprek heeft bij de Tweede Kamerleden indruk gemaakt. Er zijn nog veel 

vragen en de juridische risico’s die de overheid neemt zullen goed in beeld 

gebracht moeten worden. Belangrijk voor de gepensioneerden is, dat 

pensioenjurist Lutjens aangaf dat de gepensioneerden door de al 

opgebouwde vermogens grote belanghebbende zijn. Bij het invaren in het 

nieuwe stelsel is een wettelijke basis nodig. Reden om de stem van de 

gepensioneerden serieus te nemen.  

Ondertussen zijn de gesprekken met minister Koolmees en de sociale 

partners geïntensiveerd. De gesprekken lopen door tot begin december, 

dus verwachten we de internetconsultatie pas na half december. Bij de 

consultatie kan eenieder een reactie geven op de dan voorliggende 

concept-wetteksten. Daarvan zal de Koepel Gepensioneerden (in 

samenwerking met de andere seniorenorganisaties) zeker gebruik maken. 

In het voorjaar zullen de Kamerdebatten plaatsvinden, terwijl de Tweede 



Kamer verkiezingen in maart worden gehouden. Dat biedt nog veel 

momenten voor beïnvloeding. 

Seniorenorganisaties beraden zich na elke stap opnieuw in het proces. Nu 

in actie komen is in ieder geval te vroeg. Maar als actie nodig is dan zullen 

alle publieke middelen worden ingezet om de standpunten van de Koepel 

Gepensioneerden brede maatschappelijke bekendheid te geven en steun 

te vragen.                               
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