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VVSPTN 
T.a.v. de heer S. van de Schoot  
p/a Reviusstraat 5 
7552 GG Hengelo 
 

        Utrecht 8 maart 2019 

Onderwerp: uw brief 26-02-2019   

 
Geachte heer Van de Schoot, Beste Sander, 

We hebben als bestuur NVOG goed kennis genomen van uw brief d.d. 26 februari 2019. 
 
Uw oproep om zo snel mogelijk met een nieuw pensioenstelsel te komen waarin indexatie adequaat is 
geregeld, kunnen wij volledig onderschrijven. Wij beschouwen uw brief dan ook als ondersteuning van  
ons beleid. 
 
In eerder brieven gericht aan de politiek en in gesprekken met de verantwoordelijk Minister Koolmees, 
hebben wij daartoe opgeroepen. In deze brieven hebben wij, vooruitlopend op de komst van een 
pensioenstelsel dat ons nu al jarenlang beloofd wordt, ook primair aandacht en voorrang gevraag voor een 
tweetal onderwerpen, te weten: voorkomen van (onterechte) kortingen en weer ruimte voor indexatie.  
Ook tijdens het landelijke pensioendebat, georganiseerd door de NVOG en KNVG, is dit ook nadrukkelijk aan 
de orde geweest. Op uitnodiging was ook Minister Koolmees hierbij aanwezig. 
 
Inhoudelijk komen alle door u genoemde onderwerpen uitgebreid aan de orde in onze brieven en publicaties, 
met uitzondering van de door u genoemde reservevrijval bij de uitkering van pensioen. Weliswaar heeft het 
bestuur dit argument destijds bij het opstellen van de brieven overwogen, maar omdat de gemiddelde 
dekkingsgraad vaak op of zelfs onder de 100% ligt en er dan sprake zou zijn van een neutraal of zelfs 
omgekeerd effect, is dit argument verder niet gehanteerd. Uiteraard speelt dit argument wel bij 
pensioenfondsen met een adequate dekkingsgraad. 
 
Nogmaals hartelijk dank voor u brief. Het is als bestuur altijd een steun in de rug als organisaties meedenken 
en hun visie aan het bestuur meedelen. Ook helpen dit soort reacties het bestuur om vast te stellen of in de 
beleidsvoering wel altijd aan alle zaken wordt gedacht die voor de aangesloten ledenorganisaties van belang 
zijn. Mocht u nog vragen hebben, dan zijn we uiteraard bereid die te beantwoorden. 
 
Met vriendelijke groet, 
  

Erik Triemstra  

Bestuurslid NVOG 
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