
                                            

                            

 

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

10 oktober 2019 

JVDS/MVE/2019.981 

Geachte heer Koolmees, 

 

Uw brief aan de Tweede Kamer over de planning van de uitwerking van het pensioenakkoord, de 

Roadmap, heeft ons niet alleen verontrust, maar ook teleurgesteld. We vinden het jammer dat de 

Tweede Kamer eerder is geïnformeerd dan wij als direct betrokkenen. Bovendien zijn er 

onduidelijkheden over de verschillende aspecten van de Roadmap.  

 

In uw brief staat dat ouderenorganisaties en jongeren in de klankbordgroep met de stuurgroep 

bespreken de besluiten die de stuurgroep in de uitwerkingsfase neemt. De gekozen formulering 

roept teleurstelling op, gezien de gemaakte afspraken en gedane toezeggingen (zie hieronder).  

 

In overleg met uw ministerie is afgesproken dat er in oktober, uiterlijk begin november, een eerste 

overleg ter kennismaking zou plaatsvinden met de stuurgroep, waarin ook de onderlinge werkwijze 

en het tijdpad zullen worden besproken en vastgelegd.  

 

Door middel van deze brief willen we, mede vanwege de inmiddels meer dan dwingende onrust en 

reacties in onze achterbannen, op zeer korte termijn een schriftelijke bevestiging krijgen van de 

mondelinge en deels via de e-mail gemaakte afspraken en toezeggingen tot op heden. Tevens willen 

we op korte termijn (ook onze agenda’s zijn niet onbeperkt invulbaar) een lijst met datavoorstellen 

voor de eerste bespreking met de stuurgroep. Er is nu te lang onzekerheid en dat mag en kan niet het 

proces van de uitwerking negatief beïnvloeden. 

 

Afspraken en toezeggingen 

1. De klankbordgroep vergadert met de stuurgroep in dezelfde frequentie (periodiciteit) als waarin 

de stuurgroep vergadert.  

2. Het gaat om relevante momenten in het uitwerkingsproces en niet om het ‘tekenen bij het 

kruisje’.  

3. Het gaat om wederkerigheid (dialoog) en niet om het alleen reageren op besluiten.  

4. Voor de vergaderingen worden de agenda en relevante stukken toegestuurd, zodat wij ons op de 

vergaderingen goed kunnen voorbereiden.  
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5. De klankbordgroep bestaat uit 5 vertegenwoordigers van de ouderenorganisaties (namen reeds 

op verzoek van uw ministerie doorgegeven) en 5 van de jongeren. De stuurgroep zal eveneens 

met 5 personen in de gezamenlijke vergadering vertegenwoordigd zijn, waaronder de voorzitter. 

6. Wat nog niet is afgesproken, maar wel relevant is: Wij zullen ons in de vergaderingen laten 

bijstaan door een onafhankelijke deskundige. Wij vertrouwen erop dat u hiermee kunt 

instemmen. 

 

 

Naast de klankbordgroep blijft het platform jong/oud met de minister bestaan en komt bijeen op 

relevante momenten in de actualiteit. Wij hebben verzocht om het platform bijeen te roepen 

vanwege de lopende discussie over de verwachte en ongewenste kortingen. Graag ontvangen wij 

een datumvoorstel. 

 

Graag vragen wij op de toezeggingen en afspraken van de afgelopen maanden op korte termijn een 

schriftelijke bevestiging, zodat wij daarvan in onze achterbannen melding kunnen maken.  

 

Hartelijke groet, 

 

 

Jaap van der Spek 

 

Namens ANBO, KBO-PCOB, KNVG, (waaronder KBO-Brabant), NVOG (waaronder FASv), NOOM,  

FNV Senioren en CNV Senioren  


