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Nationale Pensioencursus
Urgent

Geachte heer Koolmees,
In de afgelopen jaren heeft de discussie over de toekomst van het Nederlandse
pensioenstelsel in de meest brede zin van het woord (waaronder AOW leeftijd, RVU boete,
etc.) veel werknemers, gepensioneerden en burgers bezig gehouden.
Door de politiek zijn er in de afgelopen 10 jaar forse ingrepen gedaan in het bestaande
stelsel. De effecten van deze ingrepen worden dagelijks meer en meer duidelijk. Als
voorbeelden noemen wij het oplopen van de AOW-leeftijd, het aanpassen van de
rekenrente en het beboeten van de mogelijkheden om eerdere te kunnen stoppen voor
zware en/of hoog risico beroepen.
Niet alleen de werknemers zien dat dit in veel gevallen tot onhoudbare situaties leidt maar
ook meer en meer werkgevers zien de ongewenste neveneffecten van deze ingrepen.
Bijvoorbeeld door de toename van uitval, ziekteverzuim, instroom in de WIA, etc. Wij
durven te stellen dat het maatschappelijk draagvlak voor de huidige situatie meer en meer
afkalft.
De Nederlandse vakbeweging heeft tot eind 2018 getracht met Kabinet en werkgevers tot
een voor alle partijen aanvaardbare afspraak te komen over de toekomst van het
pensioenstelsel en de aanpalende onderwerpen (o.a. AOW-leeftijd, afschaffing RVU boete
etc.). Dit overleg heeft echter niet tot een resultaat geleid. Vervolgens heeft u besloten om
zelf de hervormingen ter hand te nemen zonder dat de vakbeweging hierbij is betrokken,
dit terwijl het totaal aan pensioenpremies uitgesteld loon is van werknemers en het domein
is van sociale partners. De door u voorgestelde plannen hebben voor veel onrust gezorgd
bij zowel werknemers als gepensioneerden. U geeft aan dat het gaat om eerste en relatief
beperkte stappen. Wij zijn echter van mening dat de door u voorgestelde maatregelen
uiteindelijk het begin van het einde van het pensioenstelsel in Nederland zal zijn. Een
stelsel dat door velen als het beste stelsel in de wereld wordt gezien.
Het zal u niet ontgaan zijn dat de vakbeweging zich niet wenst neer te leggen bij de
huidige situatie. Een reeks van collectieve acties is uitgevoerd en is in voorbereiding. Een
voorlopig hoogtepunt van deze acties is voorzien op 18 maart a.s. Op die dag zullen o.a.
de vakbonden in de veiligheid hun leden oproepen in actie te komen. De deelnemende
organisaties stan onder deze brief vermeld.
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Op 18 maart zullen wij starten met een zogenaamde “zwaan kleef aan actie” met
voertuigen van deze organisaties vanuit 4 plaatsen uit heel Nederland. Deze voertuigen
zullen in een estafette rijden richting Den Haag over de diverse snelwegen met een
snelheid van 66 km/u.
Daarnaast organiseren de vakbonden in het veiligheidsdomein voor hun achterban vanaf
12.00 uur de Nationale Pensioencursus op het Malieveld in Den Haag. Tijdens deze cursus
zullen wij onze achterban op diverse manieren informeren over bijvoorbeeld de fysieke
gevolgen van het langer moeten doorwerken, de effecten van de oplopende AOW-leeftijd
en de effecten van het uitblijven van indexering van de pensioenen etc. Het goed
informeren van onze achterban lijkt ons ook van cruciaal belang voor u als Minister van
SZW.
Om die reden hebben wij de volgende verzoeken aan u:
1. Gezien ook uw belang van deze Nationale Pensioencursus verzoeken wij u hiervoor
een subsidie beschikbaar te stellen aan de organiserende vakbonden. Graag
vernemen wij zo spoedig mogelijk van u op welke wijze wij hiervoor in aanmerking
kunnen komen.
2. Daarnaast nodigen wij u uit om als verantwoordelijk Minister aanwezig te zijn voor
het plenair debat tijdens deze pensioencursus. Graag vernemen wij van u of u
gebruik wilt maken van deze uitnodiging zodat wij daarmee rekening kunnen
houden bij de verdere vormgeving van het plenaire deel van de Nationale
Pensioencursus.
In afwachting van uw reactie.
Hoogachtend,
De Politievakbonden,

ACP
G. van de Kamp

NPB
J.A. Struijs

VMHP
C. Bonekamp

ANPV
A. Simonis

