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Pensioenpetitie met ruim 45.000 handtekeningen aangeboden aan Tweede 
Kamer  

Gepensioneerden eisen hun plek op aan pensioentafel 
 
De koepels van gepensioneerden KNVG en NVOG hebben dinsdag 4 juni bij de Tweede Kamer hun 
eis op tafel gelegd om deel te nemen aan de onderhandelingen over een nieuw pensioenstelsel. 
Een delegatie van de beide organisaties overhandigde hiervoor een petitie met ruim 45.000 
handtekeningen aan voorzitter Michel Rog van de commissie Sociale Zaken van de Tweede Kamer.  
 
In de petitie eisen de gepensioneerden dat de vertegenwoordigers van de 3,3 miljoen 
gepensioneerden in ons land betrokken worden bij de onderhandelingen over een nieuw 
pensioenstelsel en de verdere uitwerking en implementatie daarvan.   
 
De koepels van gepensioneerden willen ook dat er zo snel mogelijk een pensioenakkoord tot stand 
komt om de voor volgend jaar dreigende kortingen op de pensioenen te voorkomen en nieuwe 
ruimte te scheppen voor indexering van de pensioenen.  
 
KNVG-voorzitter Joep Schouten, die de petitie aanbood namens de achterbannen van KNVG en 
NVOG, hield de leden van de Tweede Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor dat 
het maatschappelijk, moreel en democratisch niet verdedigbaar is dat de gepensioneerden zijn 
uitgesloten van directe invloed op hun eigen financiële belangen. ‘De honderden miljarden euro’s die 
voor de gepensioneerden in de pensioenpotten zitten rechtvaardigen onze eis.’ 
 
Het is volgens Schouten in ieders belang dat de vertegenwoordigers van de gepensioneerden  
– evenals vertegenwoordigers van de jongeren – meepraten over het nieuwe pensioenstelsel. ‘Een zo 
belangrijke voorziening als een pensioenstelsel is alleen duurzaam als het bij de invoering ervan kan 
rekenen op een zo breed mogelijk maatschappelijk draagvlak.’  
 
 
Noot voor de pers:  

• Voor nadere toelichting zijn beschikbaar:  
KNVG-voorzitter Joep Schouten  - M: 06 - 51837180; E: jjpschouten@planet.nl  
NVOG-voorzitter Jaap van der Spek - M: 06 - 22445140; E: jaapvdspek@planet.nl   

• Voor de tekst van de petitie ga naar Mijnpensioenpetitie.nl 
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