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Geacht bestuur,

Refererend aan uw nieuwsbriefvan 28 j面2019 aangaande uw standpunt over het initiatief

Van de stichting Pensioenbehoud en de seniorenvereniging KBO-Brabant ( PerSbericht 19juIi

2019) om een bodemprocedure te beginnen tegen de Nederiandse staat omdat de

PenSioenwetgeving in strijd zou zijn met een Europese richtIijn, met aIs gevoIg dreigende

PenStoen korting voor acht miIjoen mensen en geen zicht op indexering, WenSen Wij aIs

Vereniging van Pensioenge「echtigden van Ba=ast Nedam (VP BN) het voIgende op te

merken:

-　Wij hebben in zekere zin begrip voor uw standpunt om uw mogeIijke toekomstige

POSitie bij het uitwerken van het pensioen akkoord niet in gevaar te brengen door nu

niet mee te gaan met de beide initiatiefnemers. Heiaas hebben wij echter geen

VertrOuWen meer dat met overIeg en a「gumentatie de Overheid zaI afstappen van

haar poiitiek inzake de vastste=ing van de rekenrente voor de bepaling van de

VerPIichtingen. Zeker gezien het feit dat in het pensioenakkoord de buffers

nagenoeg z叩WeggeVallen.

-　Voorde gepensionee「den is na hetsterkverminderen van deze bu什ers, de

rekenrente poiitiek het aIlerbeIangrijkste onderdeei van ons pensioensteIseI

dat aanpassing behoeft. Dit is uite「mate noodzakeiijk om ko巾ngen te vermijden en

indexering mogeiijk te maken. Let weI, de gepensionee「den hebben een beperkte

horizon en van de meesten zijn hun pensioenen in de afgeIopen lOjaar

niet geTndexeerd.

一　Sinds 2013, ZOIangwij aIsvereniging lid zijn van KNVG, WaS de bepaIingvan de

rekenrente het g「ootste en meest beladen onderwerp. Op veIerIei wijze is door veIen

Van de KNVG en NVOG getracht hierin wijzigingen aan te brengen, helaas zonder

resuItaat. Demonstreren heIpt niet en zit ook niet mee「 in onze genen, Staken

kumen wij niet, argumenteren Of Iobbyen a=een werkt niet, dus wat ove「biijft zijn

juridische acties op onderwerpen die een gerede kans hebben van sIagen. Binnen de

KNVG en NVOG is voIdoendejuridische kennis aanwezig om dit te beoordeIen en

georganiseerd te krijgen, incIusief het bijbehorende financi創e piaatje. Het is

derhalve, VOlgens ons noodzakeIijk om ove「 te stappen naar een 2 sporen beieid.
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