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Geachte heer Schouten, 
 

Zoals u en de bij uw organisatie aangesloten ouderenorganisaties weten, staat de toekomst van het 

Nederlandse pensioenstelsel al een aantal jaren onder zware druk. Om tot een toekomstbestendig 

pensioenstelsel te komen is er in de afgelopen jaren met vele partijen en belanghebbenden 

gesproken. Ook is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de diverse modellen, systemen en opties om 

te kunnen komen tot een toekomstbestendig pensioenstelsel in Nederland en een goed pensioen 

voor iedereen, nu en in de toekomst. Uiteindelijk heeft dit overleg geresulteerd in een mislukt 

onderhandelingsproces. De motivatie van de vakbeweging om nee te zeggen tegen het eindbod is u 

naar wij aannemen bekend.  

 

Na diverse debatten in de Tweede Kamer heeft het kabinet toegezegd met een brief te zullen komen 

hoe uit de ontstane impasse te komen en hoe het kabinet verder vorm denkt te geven aan de 

toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel. Vrijdag 1 februari jl. heeft minister 

Koolmees namens het kabinet een brief met plannen en voorstellen aan de Tweede Kamer gestuurd. 

De vakbeweging heeft deze brief ook ontvangen en is tot de conclusie gekomen dat hier geen sprake 

is van een uitgestoken hand maar van een “bokshandschoen waarmee werknemers en 

gepensioneerden in het gezicht worden geslagen.” Kijkend naar de voorstellen van het kabinet trekt 

de vakbeweging de conclusie dat de toekomstbestendigheid van het Nederlandse pensioenstelsel 

hiermee juist onder grote druk komt te staan en dat de structurele problemen waarvoor werkenden 

en gepensioneerden zich gesteld zien, niet worden aangepakt. De gevolgen voor werkenden en 

gepensioneerden zullen groot zijn. De solidariteit dreigt uit het systeem gesloopt te worden, 

waarmee het pensioenstelsel de facto ernstig wordt bedreigd. 
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Als vakbeweging zijn wij tot de conclusie gekomen dat ons geen andere optie rest dan collectief op te 

komen tegen deze plannen van het kabinet en actie te voeren voor broodnodige verbeteringen. De 

gezamenlijke belangen van werkenden en gepensioneerden, van jongeren en ouderen, namelijk een 

toekomstbestendig pensioenstelsel en een goed en tijdig pensioen voor iedereen, nu en in de 

toekomst, maakt dat wij zoveel mogelijk organisaties oproepen om de komende acties van de 

vakbeweging openlijk te steunen. Ook roepen wij u op om met uw organisaties zelf acties te 

organiseren. Graag zijn wij bereid over de wijze waarop met u in gesprek te gaan. 

 

Graag vernemen wij van u of onze oproep gesteund kan worden door u en uw organisaties. 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Han Busker    Arend van Wijngaarden  Nic van Holstein 

Voorzitter FNV    Voorzitter CNV   voorzitter VCP   
 


