Onderwerp: Update van voorgenomen activiteiten Seniorenorganisaties
Beste allen,
De werkgroep seniorenactie (de gezamenlijke seniorenorganisaties) heeft na de debatmanifestatie van
19 november besloten om, in verband met beschikbare tijd en energie van mensen, nog een drietal
activiteiten op te pakken. Dat gebeurt naast de voortdurende diplomatie aan de pensioentafels en in de
maatschappelijke en politieke pensioennetwerken. De bedoeling is om langs de zijlijn druk uit te oefenen
op de diplomatieke weg, maar wel zo dat het de diplomatieke weg niet in de wielen rijdt.
Momenteel wordt een overzicht gemaakt van wat de politieke partijen in hun programma’s en hun
uitingen de laatste maanden hebben gezegd over de pensioenen en welke daarvan wel of niet passen in
de toetsingscriteria van organisaties van senioren en gepensioneerden. De eerste resultaten zijn niet
hoopgevend, in die zin dat de politieke partijen (op enkele uitzonderingen na) zich nauwelijks uitlaten
over voor pensioenen belangrijke onderwerpen. Als ze dat doen is het vaak in vaagheden. De
pensioencommissie gaat het nu verder uitwerken om te kijken wat we er (onder meer publicitair) mee
kunnen doen.
Woensdagavond gaan Joep Schouten (KNVG) en Jaap van der Spek (NVOG) in overleg met Tuur Elzinga,
de pensioenbestuurder van het FNV. Eén van de onderwerpen is de vraag of we mee gaan doen met de
manifestatie op 18 maart. Voorwaarden zijn wel dat we een ‘eigen podium’ moeten krijgen en dat we
het inhoudelijk eens kunnen zijn met wat er gebracht wordt. Dat laatste is belangrijk omdat sommige
standpunten van de vakbonden niet in overeenstemming zijn met en in het belang van
gepensioneerden. Een voorbeeld daarvan is het bevriezen van de AOW-leeftijdsgrens op 66 jaar. Wij zijn
het wel eens met een vertraging en het loslaten van de één op één relatie ‘een jaar ouder worden en
dan ook een jaar later met pensioen’, maar bevriezing betekent dat ook de pensioenfondsen de
koppeling zullen maken, waardoor er meer geld uit de pensioenpotten nodig is voor pensioenuitkeringen
op een vroeger moment en dat daardoor de indexeringen nog weer verder worden uitgesteld, dan wel
kortingen dichterbij komen.
Tenslotte is besloten om drie weken radiocommercials (spotjes) uit te zenden vanaf eind volgende week
op NPO Radio 1, 4 en 5. Het bestuur heeft daarmee ingestemd, maar wel met de opmerking dat we
daarna de effecten moeten evalueren. Naast het uitoefenen van druk op overheid en
pensioenonderhandelaars, gaat het er ook om hoorbaar te maken (voor alle gepensioneerden, maar
vooral ook voor onze eigen achterban) dat we veel energie steken in de belangenbehartiging, in dit geval
op het terrein van de pensioenen. Het voornemen is om in april/mei, als de onderhandelingen mogelijk
weer op gang zijn gekomen, met een tweede serie te komen, wat meer op de inhoud gericht. We gaan
dus de ether in!
Omdat a.s. woensdag 27 februari een persbericht over de radiospotjes naar de media wordt gezonden
rust er op de informatie over de radiospotjes een embargo tot die datum.

