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Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw

Geachte voorzitters, brief behandelen.

In antwoord op uw brief van 24 juni jl., gericht op het openen van gesprekken over
vervroegd uittreden, deel ik u mede namens de Korpschef het volgende mede.

Het op 18 juni in de SER gesloten Pensioenakkoord staat in het teken van een nieuw
pensioenstelsel, temporisering van de stijging van de AOW-leeftijd en duurzame
inzetbaarheid. Tevens zijn afspraken opgenomen met betrekking tot de mogelijkheid
vervroegd uit te treden. Het gaat zowel om tijdelijke als om structurele
maatregelen.
U geeft terecht aan dat wij in het Arbeidsvoorwaardenakkoord 20 18-2020 de
afspraak hebben gemaakt in overleg te treden indien politieke besluitvorming
binnen de looptijd van dit arbeidsvoorwaardenakkoord leidt tot een afspraak over de
mogelijkheid van een vervroegde pensionering voor bepaalde beroepsgroepen met
een zwaar of hoog risicoberoep.

Wij nodigen u uit op 31 juli a.s. van 11.15-13.15 uur in een voorzittersoverleg bij
elkaar te komen op het ministerie, Turfmarkt 147, kamer N.26.227, om de
contouren in kaart te brengen voor het in de Arbeidsvoorwaardenovereenkomst
voorziene vervolgoverleg en een daarbij passend tijdpad. Wij willen tijdens dit
overleg met u het pensioenakkoord doornemen om te komen tot een gezamenlijke
interpretatie van het akkoord. Daarnaast willen wij het voorzittersoverleg benutten
om een proces af te spreken om tot sectorspecifieke afspraken te komen op de
onderdelen van het akkoord. Wij willen het voorzittersoverleg tevens benutten om
de voortgang van de overige onderwerpen uit de cao te bespreken, en daarbij in
ieder geval te spreken over het verschil van interpretatie op het thema reiskosten.
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