
    

  

KNVG/NVOG vragen roerige 

achterban om geduld. 

Al raakt ook van de seniorenorganisaties KNVG en NVOG het geduld 

op als het gaat om het vinden van een oplossing voor de dreigende 

korting op de pensioenen, beide organisaties vertrouwen er nog 

steeds op dat ze door minister Koolmees uitgenodigd zullen worden 

aan de onderhandelingstafel voor overleg over een verdere invulling 

van het pensioenakkoord. Dat schrijven de beide voorzitters Joep 

Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) op de website van 

KNVG. 



 

Onrust neemt toe 

‘De beuk erin’, is een steeds vaker gehoord pleidooi zeggen beide 

voorzitters in hun weblog.  Toch vragen ze om geduld. Ze zeggen 

meer vertrouwen te hebben in overleg –de lijn die door beide 

organisaties is gekozen- dan met harde acties of juridische 

procedures. Mocht de minister zijn belofte om te overleggen niet 

nakomen dan ‘mag duidelijk zijn dat dit niet zonder gevolg kan blijven’, 

aldus hun uitleg aan de achterban. Wat die gevolgen zullen zijn blijft 

nog in het midden. 

 

Minister kwam belofte nog niet na 

Al is het geduld nog niet op, het wil niet zeggen dat de 

seniorenorganisaties tevreden zijn over de toeschietelijkheid van 

minister Koolmees. Hij zegde toe gepensioneerdden ‘directer en 

actiever’ te zullen betrekken bij het overleg. ‘Daar mochten we op 

vertrouwen’, aldus KNVG/NVOG, ‘we zijn inmiddels een aantal weken 

verder en nog is er geen helderheid over de uitwerking van het 

akkoord’. 

 

Geld wordt opgepot voor toekomstige generaties 

Intussen neemt het ongeduld onder gepensioneerden toe en dat geldt 

ook voor de achterban van KNVG/NVOG. Dat de minister weigert om 

de rekenrente aan te passen –boosdoener als het gaat om de 

komende kortingen- zet veel kwaad bloed, aldus Joep Schouten en 

Jaap van der Spek. 

‘Het enorme vermogen van de fondsen dat bovendien de laatste jaren 

sterk is gegroeid, lijkt opgepot te moeten worden voor toekomstige 



 

generaties. De overheid en vooral De Nederlandsche Bank worden 

eerder als bedreiging van het pensioenstelsel gezien dan als 

beschermer ervan’. 

 

Knollen voor citroenen 

De commissie Dijsselbloem kwam kort na het bereiken van het 

pensioenakkoord met nog strengere eisen ten aanzien van de 

pensioenfondsen. ‘Het versterkt het gevoel dat met het 

pensioenakkoord knollen voor citroen zijn verkocht’, aldus de brief. 

 

Ga voor de volledige verklaring van de voorzitters naar de website van 

KNVG 

  

 

 

 

http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/krijgen-we-nog-iets-te-zeggen.aspx
http://www.knvg.nl/nieuwsberichten/krijgen-we-nog-iets-te-zeggen.aspx
https://youtu.be/Fay9YZDALyE


 

Hoogleraar Erik Lutjes: weinig mis met 
pensioenstelsel 

 

Tegengeluiden in de pensioendiscussie halen maar moeizaam de 
media, zo blijkt regelmatig. Hoogleraar pensioenrecht Erik Lutjens 

legt in dit video-interview nog eens rustig uit hoe uniek het 
pensioenstelsel is en hoe weinig reden er is om het grondig 

overhoop te halen. 
 

Ga naar de website van Loon voor Later 

  

 

 

  

NVOG/KNVG boos om niet nakomen 

beloftes CBR 

http://www.loonvoorlater.nl/nieuwsberichten/hoogleraar-erik-lutjes-weinig-mis-met-pensioenstelsel.aspx


 

 

Het CBR slaagt er maar niet in om de achterstanden in te lopen bij het 

afwikkelen van de rijbewijsaanvragen van senioren. Begin dit jaar 

zegde de organisatie KNVG/NVOG toe dat er maatregelen genomen 

zouden worden waardoor de vertraging in de loop van 2019 

aanzienlijk zou verminderen. In een brief aan de divisiemanager 

rijkgeschiktheid van het CBR constateren de voorzitters Joep 

Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) dat de afspraak niet 

is nagekomen en de wachtlijsten zelfs verder zijn opgelopen. 

 

Onvoorstelbaar 

Minister Cora van Nieuwenhuizen van infrastructuur heeft weliswaar 

maatregelen aangekondigd, maar die zullen pas vanaf 1 december 

effectief worden. ‘Dit is toch niet te geloven? Een dienstverlenende 

(overheids-)instelling, waar de gehele bevolking van afhankelijk is, die 

niet in staat is deze dienstverlening (waarvoor nog betaald moet 

worden ook!) naar behoren te vervullen!!!’, aldus de brandbrief. 

  

 

  



 

Pensioendiscussie volgen? 
Wilt u dagelijks op de hoogte blijven van actuele ontwikkelingen rond de 

pensioenen, ga dan naar de website loonvoorlater.nl 

  

De discussie over zorg volgen? 

  

Ga dan naar de website knvg.nl 
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