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Ministerie van Algemene Zaken
Ter attentie van de Minister President de heer M. Rutte
Postbus 20001
2500 EA Den Haag
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Geachte heer Rutte,
Bijgaand treft u de brief aan van de organisaties van ouderen en gepensioneerden ANBO, KBOPCOB, KNVG, NOOM en NVOG waarin wij staatssecretaris Klijnsma een aantal generatie
evenwichtige maatregelen voorleggen die het onnodig korten van pensioenen op korte termijn
kunnen voorkomen .
Wij brengen deze voorstellen onder uw persoonlijke aandacht omdat wij ondanks alle inspanningen
van de staatssecretaris Klijnsma tot nog toe , van mening zijn, dat het kabinet als geheel op dit punt
haar verantwoordelijkheid ontloopt en zich voor alle generaties ten volle zou moeten inzetten om
onnodige korting van pensioenen daadwerkelijk te voorkomen . Een eventuele korting treft immers
niet alleen de gepensioneerden maar ook de actieven die overigens ook getroffen worden door de
achterblijvende indexatie. Voor de gepensioneerden komen daar nog het achterwege blijven van
lastenverlichting en, zoals ook bij andere groepen, stijgende zorgkosten bij . Het
inkomensperspectief voor hen ziet er voor de komende jaren dan ook weinig rooskleurig uit , zeker
wanneer er niet op korte termijn wordt ingegrepen om korting van pensioenen te voorkomen. De
inkomenskloof tussen werkenden en niet werkenden wordt zo al maar groter. De ouderenbonden
ervaren deze ontwikkeling als onrechtvaardig en onnodig.
Nadrukkelijk wijzen wij er op dat onze voorstellen geen enkele afbreuk doen aan de belangen van
jongeren en andere deelnemers en ook hen ten goede komen. Wij ouderen zijn wel de eersten die
niet willen dat onze kinderen en klein kinderen de dupe zouden worden van onze voorstellen.
Wij begrijpen niet , waarom met ingrijpen moet worden gewacht op een volgend kabinet , terwijl u
nu in de positie bent om, met een paar eenvoudige eventueel tijdelijke maatregelen veel onheil te
voorkomen . Daarenboven kosten onze voorstellen de overheid geen cent en leveren de overheid
extra inkomsten op. Bovendien ondersteunen ze het economisch herstel. Het gaat om geld dat de
ouderen zelf hebben gespaard en tot besteding kan worden gebracht.
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Wij willen een uiterste beroep op u doen om u ten volle in te zetten maatregelen te treffen die het
onnodig korten van pensioenen kan voorkomen .
Wij vragen u ten eerste indringend te willen bevorderen dat onze voorstellen zo spoedig mogelijk in
het kabinet besproken worden en ten tweede om zo spoedig mogelijk uw standpunt daarover
kenbaar te maken .
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Een kopie van deze brief wordt gezonden naar alle fractievoorzitters in de Tweede Kamer
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