
 
 
 
Aan de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer 
T.a.v. de voorzitter, de heer M.R.J. Rog 
cie.szw@tweedekamer.nl 
 
 

 
4 juni 2019 

P.C./MVE/2019.945 
 

Betreft: Petitie gepensioneerdenorganisaties 
 
 
Geachte leden van de Tweede Kamer, de vaste commissie SZW en in het bijzonder haar 
voorzitter, de heer Rog, 
 
 
De koepels van gepensioneerdenverenigingen, de KNVG en NVOG, bieden u namens 3,3 
miljoen gepensioneerden en gesteund door ruim 45.000 ondertekenaars, de petitie “Niet 
korten, wel indexeren. Geen pensioenakkoord zonder gepensioneerden” aan. 
 
Verzoek 
 
Wij verzoeken de leden van de Vaste Commissie SZW dringend, om samen met de minister 
SZW, ervoor te zorgen dat de ruim drie miljoen gepensioneerden in Nederland via hun 
organisaties rechtstreeks kunnen deelnemen aan zowel de onderhandelingen die de 
minister van SZW en de sociale partners voeren over een nieuw pensioenstelsel, als ook bij 
de verdere uitwerking en de implementatie daarvan. De pensioenregeling is een zaak van 
sociale partners. Opgebouwde rechten en verdelingsvraagstukken behoren wèl een zaak van 
gepensioneerden te zijn. 
 
Opzet en uitkomst petitie 

 

Via diverse media, waaronder radiospotjes en sociale media, hebben wij sinds 21 april 

jongstleden zowel werkenden als gepensioneerden opgeroepen om via de website 

www.mijnpensioenpetitie.nl kennis te nemen van waarom wij deze petitie zijn gestart. 

Ondersteuners van de petitie konden die vervolgens op www.petities.nl ondertekenen 

(directe link). Wij vragen uw steun om deze petitie, met de daarin geformuleerde oproep, 

ter harte te nemen en doen een beroep op uw politieke en bestuurlijke ervaring om tot een 

oplossing te komen die recht doet aan alle partijen in een pensioenakkoord. 

Samengevat pleiten wij voor een actieve deelname van gepensioneerden in het 

pensioenakkoord en de uitwerking daarvan, om de volgende redenen: 
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A. Vertegenwoordiging van gepensioneerden 

• De 3 miljoen gepensioneerden maken een substantieel en nog steeds groeiend deel 
uit van de Nederlandse samenleving, maar zij voelen zich niet vertegenwoordigd bij 
de onderhandelingen over een nieuw pensioenstel, dat grote invloed zal hebben op 
hun toekomstige levensomstandigheden. 

• In de tweede pijler is het aantal gepensioneerden inmiddels gegroeid naar ruim 3 
miljoen met een groot financieel belang t.o.v. ruim 6 miljoen werkenden. Het is dus 
niet meer dan logisch dat ook het overleg over de bestemming en besteding van dit 
pensioengeld van ruim 1300 miljard euro in goed overleg met de belangrijkste 
groep, de gepensioneerden, gevoerd wordt. 

• De onderhandelingen over het pensioenstelsel worden gevoerd alsof het enkel gaat 
om arbeidsvoorwaarden, maar ze raken ook de inkomens van de gepensioneerden. 

• Vakbonden claimen de belangen van gepensioneerden te vertegenwoordigen. 
Omdat vakbonden echter ook de belangen van de werkenden moeten 
vertegenwoordigen, komen de vakbonden dus al met een compromis aan tafel nog 
voordat de onderhandelingen zijn begonnen. Net als bij pensioenfondsen de 
vertegenwoordiging van werkgevers, werknemers en gepensioneerden in de 
Pensioenwet evenwichtig is geregeld, moet onzes inziens ook bij een 
Pensioenakkoord sprake zijn van een evenwichtige vertegenwoordiging van alle 
betrokken partijen, dus ook de gepensioneerden sec.  

• Nu de gepensioneerden en de pensioenkoepels geen deelnemer zijn in de 
overleggen en onderhandelingen over het nieuwe pensioenstelsel, zijn de belangen 
van de gepensioneerden daarbij onvoldoende vertegenwoordigd.  

 

B. Koopkracht en indexatie 

• De koopkracht van de pensioenen is sinds het begin van de financiële crisis met wel 
20% afgenomen (zie bijlage 1). 

• De kans dat veel pensioenuitkeringen en de pensioenaanspraken van werkenden de 
komende jaren nog steeds niet geïndexeerd zullen worden is zeer groot en de kans 
op korten in 2020 en 2021 is voor miljoenen Nederlanders ook een zeer reële 
bedreiging geworden.  

• Het huidige pensioensysteem staat toe dat de betaalde pensioenpremies de 
aanspraken voortvloeiend uit de premies geenszins dekken, waardoor het uitzicht 
op indexatie nog verder afneemt en de kans op kortingen alleen maar verder groeit. 
De in de afgelopen jaren betaalde niet-kostendekkende premies hebben al tot een 
extra tekort bij de pensioenfondsen geleid van meer dan € 65 miljard euro.  
 

C. Doorsneepremie 
De afschaffing van de doorsneepremie zal waarschijnlijk leiden tot een daling van de 
vermogens van pensioenfondsen met meer dan € 35 miljard euro. 
 

D. Maatschappelijk draagvlak 
Een zo brede en belangrijke voorziening als een pensioenstelsel voor de hele bevolking is 
alleen duurzaam als het kan rekenen op een zo groot mogelijk maatschappelijk 
draagvlak. 
 

E. Ethiek 
Gezien de immense financiële belangen voor 3 miljoen gepensioneerden en nog meer 
toekomstig gepensioneerden is het maatschappelijk, democratisch en moreel niet  
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verdedigbaar dat gepensioneerden blijvend van directe invloed op hun eigen financiële 
belangen zijn uitgesloten.  

 
 
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende inzicht gegeven te hebben in de achterliggende 
redenen van deze petitie, zijn graag bereid ons standpunt nader toe te lichten en rekenen op 
uw betrokken en professionele inzet en oordeel om te borgen dat de belangen van 
gepensioneerden in een pensioenakkoord voldoende en evenwichtig worden behartigd. 
 
Hoogachtend, 
 
 
Met vriendelijke groet,  

                    
Joep Schouten                   Jaap van der Spek  

Voorzitter KNVG                Voorzitter NVOG   
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KNVG NVOG 
Hogeschoorweg 21, 5911 EJ Venlo  Postbus 2069, 3500 GB Utrecht 
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