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Betrokkenheid van ouderen- en jongerenorganisaties
in het wetgevingstraject van het Pensioenakkoord

Geachte vertegenwoordigers van ouderen- en jongerenorganisaties,
Hartelijk dank voor het overleg op 21 september en de reacties die ik naderhand
van een aantal van uw organisaties heb mogen ontvangen.
Laat ik vooropstellen dat ik uw constructieve betrokkenheid op prijs stel en begrip
heb voor uw eerder geuite zorgen. Pensioen is een onderwerp dat voor iedereen
van belang is; gepensioneerden, werknemers in een gevorderd stadium van hun
loopbaan en jongeren. Iedereen wil na een lange tijd hard werken kunnen
genieten van een goede oudedagsvoorziening.
Om dit voor alle generaties te bereiken is een nieuw pensioenstelsel nodig. Vorig
jaar sloten het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties het
Pensioenakkoord om te komen tot zo'n nieuw pensioenstelsel. Het afgelopen jaar
hebben deze partijen gezamenlijk de uitwerking van het Pensioenakkoord ter hand
genomen, wat heeft geleid in de hoofdlijnennotitie. Daarbij waren de afgesproken
doelen leidend.
Met het Pensioenakkoord en de nadere uitwerking daarvan is een belangrijke
mijlpaal bereikt op weg naar een nieuw pensioenstelsel. Er ligt een evenwichtig
pakket waarmee de oudedagsvoorziening in Nederland goed en verantwoordelijk
wordt geregeld, met oog voor de belangen van alle generaties. In de gesprekken
heeft u aangegeven in te zien dat het akkoord de nodige positieve aspecten bevat.
Zo wordt er overgestapt naar een nieuw contract zonder rekenrente en nominale
aanspraken, waardoor indexatie dichterbij komt. Tegelijkertijd is door de partijen
aangegeven dat er nog de nodige zorgen zijn. Dat is begrijpelijk, want het gaat
om een belangrijk onderwerp.
Op dit moment is het mijn verantwoordelijk om de gemaakte afspraken om te
zetten in wetgeving. Zoals in mijn kamerbrief aangegeven worden ouderen- en
jongerenorganisaties ook in het wetgevingstraject blijvend betrokken. In ons
overleg op 21 september hebben we besproken op welke wijze de betrokkenheid
van ouderen- en jongerenorganisaties verder vorm te geven voor de komende
periode. Ik heb hier verder over nagedacht en kom tot het volgende.
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In lijn met uw voorstel zal ik eind oktober, begin november een brainstormsessie
organiseren met sociale partners, ouderen- en jongerenorganisaties en mijn
ministerie. In deze sessie gaan we het gesprek aan over vooraf gezamenlijk
vastgestelde onderwerpen. Te denken valt aan het ingroeipad, transitie-Ftk,
invaren en governance-aspecten. Deze inzichten kunnen vervolgens mee worden
genomen in de uitwerking van de consultatie wetgeving.

Datum

Onze referentie
2020-0000132841

Ik ga ervanuit dat mijn voorstel in lijn is met uw verwachtingen. U ontvangt zo
snel mogelijk een uitnodiging voor de brainstormsessie en ik kijk weer uit naar uw
constructieve betrokkenheid.

Met vriendelijke groe
de Minister van
iale Zaken
en Werkgel- -nheid,

W. Koolme

Deze brief is verstuurd aan de volgende organisaties: Koepel Pensioneerden,
ANBO, KBO-PCOB, FNV Senioren, CNV Jongeren, FNV JONG, VCP Young
Professionals, Jong Management en Jong AWVN.
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