
  

 

Aan de onderhandelaars over een Pensioenakkoord 

t.a.v. de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Dhr. W. Koolmees  

Postbus 90801  

2509 LV Den Haag  

  

25 april 2019 

P.C./MVE/2019.926 

 

Geachte Heer Koolmees,  

Helaas moeten wij, de koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG, u namens onze aangesloten 

organisaties en in het verlengde daarvan namens meer dan 3 miljoen gepensioneerden in Nederland, 

berichten dat wij geen vertrouwen meer hebben in de onderhandelaars van het Pensioenakkoord.  

 

Niet alleen het vertrouwen in de onderhandelaars is inmiddels weg, ook het vertrouwen in het 

mogelijke resultaat van de pensioenstelselvernieuwing is op een dieptepunt en het draagvlak voor 

een toekomstig pensioenakkoord is uiterst twijfelachtig. 

De onderhandelaars, te weten de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de sociale 

partners, hebben tot nu toe een rechtstreekse vertegenwoordiging van de gepensioneerden in het 

overleg dat de minister Sociale Zaken met de sociale partners voert om tot een Pensioenakkoord te 

komen, stelselmatig afgewezen.  

Met inmiddels 3,3 miljoen gepensioneerden tegenover 5,6 miljoen werkenden in het Tweede Pijler 

pensioenstelsel, zijn de belangen van de gepensioneerden in de onderhandelingen over een nieuw 

pensioenstelsel onvoldoende vertegenwoordigd. De onderhandelingen lijken uitsluitend te gaan over 

arbeidsvoorwaarden, terwijl de uitkomsten daarvan direct van invloed zijn op de pensioenuitkeringen 

van die grote groep van meer dan 3 miljoen gepensioneerden. 

Weliswaar voert de minister van Sociale Zaken regelmatig periodiek overleg met de 

seniorenorganisaties, maar de directe vertegenwoordigers van gepensioneerden worden op geen 

enkele wijze erkend als onderhandelingspartner in het tot stand te brengen Pensioenakkoord.  

Wij willen graag samenwerken met de vakbonden, maar de vakbonden wijzen die samenwerking af. 

De vakbeweging acht zich de enige vertegenwoordiger van de gepensioneerden in het overleg met 

de minister van Sociale Zaken en de werkgeversorganisaties over een nieuw pensioenstelsel. Die 

claim is op pensioengebied niet langer houdbaar. De belangen van gepensioneerden dreigen 

bijvoorbeeld door prioriteitsstelling van de vakbeweging op het onderwerp AOW (‘leeftijd’ en ‘zware 

beroepen’) naar de achtergrond te verdwijnen.  

Aparte vertegenwoordiging van gepensioneerden in een te bereiken Pensioenakkoord is alleen al uit 

hoofde van een evenwichtige belangenafweging en een gedragen implementatie van de resultaten, 

een noodzakelijke voorwaarde. De koepels van gepensioneerden hebben al vele malen verklaard en 

getoond dat zij op een constructieve wijze mee willen werken aan evenwichtige oplossingen.  
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Ondanks onze goede intenties en periodiek overleg van de minister van Sociale Zaken met de koepels 

van gepensioneerden en andere seniorenorganisaties, is het niet mogelijk gebleken directe 

betrokkenheid van gepensioneerden bij de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel te 

bereiken. 

Wij brengen met deze brief, een radiocampagne en een openbare petitie onze verontrusting en grote 

zorg met nog meer nadruk onder uw aandacht en de aandacht van alle Nederlanders. 

In de petitie vragen we de Tweede Kamer om er zorg voor te dragen dat de vertegenwoordigers van 

gepensioneerden op gelijkwaardige basis kunnen deelnemen aan het overleg en de 

onderhandelingen, die de minister voert met sociale partners om tot een Pensioenakkoord te komen, 

als ook aan de verdere uitwerking en implementatie ervan.  

Meer informatie over de petitie treft u aan op de site mijnpensioenpetitie.nl 

 

We zijn graag bereid onze brief en onze actie persoonlijk nader aan u toe te lichten. 

 

Met vriendelijke groet,  

                    
Joep Schouten                   Jaap van der Spek  

Voorzitter KNVG                Voorzitter NVOG   

 

 

Afschrift aan: 

- de Minister-President 

- de Vaste Commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid  
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