(via de heer R. Beil)
Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Dhr. W. Koolmees
Postbus 90801
2509 LV Den Haag
29 september 2020
JVDS/MVE/2020.089

Geachte Heer Koolmees,
Graag bevestigen wij wat we in onze plezierige platformbijeenkomst van 21 september met
u, de jongeren en uw ambtenaren hebben besproken. Leidraad is voor ons uw uitspraak dat
we wat u betreft gezamenlijk na de komende weken op de foto willen ‘omdat we als
belanghebbende partijen ons in de uiteindelijke resultaten zullen herkennen’. U hebt de
intentie uitgesproken om vertegenwoordigers van gepensioneerden en jongeren
daadwerkelijk (procedureel en materieel) te betrekken bij verdere uitwerking (wetgeving),
transitiepad en ingroeipad, omdat het om verdelingsvraagstukken gaat en de
gepensioneerden direct belanghebbenden zijn. Het gaat om drie aandachtspunten.
•

Proces van wetgeving, waarbij u hebt toegezegd, dat we nog voor de internetconsultatie
in het platformverband kunnen reageren op de belangrijkste wetsteksten.

•

Proces van transitie en overbrugging, waarbij de uitgangspunten zijn om evenwicht
tussen generaties te realiseren, onevenwichtigheid te herstellen en oplossingen te vinden
voor de dreigende (onnodige) kortingen. Er is niet veel tijd. Wij hebben u daarom
voorgesteld het organische model te kiezen, waarbij de betrokken partijen (waaronder de
gepensioneerden/senioren en jongeren) met elkaar bespreken welke
oplossingen/alternatieven er mogelijk zijn en te komen met voor allen de beste oplossing.
U hebt toegezegd op deze aanpak ‘te kauwen’ en te bekijken of een
brainstormbijeenkomst op de hei kan worden georganiseerd. Tuur Elzinga en Patrick Fey
hebben inmiddels aangegeven, dat zij dit ook een goed idee vinden. Jurre de Haan vindt
het ook een goed idee, maar zal het intern nog bespreken. Wij zijn graag bereid om de
agenda’s leeg te maken voor deze aanpak.

•

Een transitiecommissie zal, op het moment dat partijen er niet uitkomen, intermediair
zijn en in het uiterste geval arbitreren. Wij hebben voorgesteld om ook iemand vanuit de
gepensioneerden (evenals de anderen zonder last en ruggespraak) van deze
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transitiecommissie deel te laten uitmaken. De vakbondsvertegenwoordigers steunen dit
idee, u hebt gezegd daarover welwillend te zullen denken.
Na uw interne bespreking van aankomende woensdag horen we graag uw antwoorden en
hoe de verdere planning eruit gaat zien.
Hartelijke groet,
Koepel Gepensioneerden

Jaap van der Spek
Co-voorzitter

cc
Willem Reijn (ANBO)
Ellen Moonen (KBO-PCOB)
Jan de Jong (FNV senioren)
Justine Feitsma (opvolger Semih Eski, voorzitter CNV jongeren)

