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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn een kleine 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Hieronder leest u de column van Koepelvoorzitter John Kerstens naar aanleiding van het Tweede 
Kamerdebat over de Wet Toekomst Pensioenen van jl. donderdag. 

Nieuws dat geen nieuws is 

Tot na half twee debatteerde de Tweede Kamer afgelopen donderdag over de nieuwe 
Pensioenwet. Alweer. Maar deze keer voor het laatst. Althans, voor er over de wet wordt 
gestemd. Want ik voorspel dat, ook als de wet er eenmaal is, er nog wel vaker over 
gesproken zal worden. 

Anderhalf jaar geleden deed ik ook een voorspelling: dat Groen Links en PvdA voor de wet 
zouden gaan stemmen. Die voorspelling had iedereen trouwens kunnen doen. Een paar 
jaar daarvoor immers (na het mislukte experiment met de VVD) hebben PvdA en de FNV 
zich weer als strategische partners in elkaars armen gesloten. En aangezien de FNV een 
van de geestelijk vaders van het in 2019 gesloten pensioenakkoord is en dus van de daarop 
gebaseerde nieuwe wet en daar geen kritiek op duldde (de geroyeerde voormalig 
voorzitter van FNV Senioren kan daarover meepraten), had de PvdA geen ruimte voor een 
fundamentele discussie over de kern van die wet. Daarom richtte ze zich niet echt op 
elementen als koopkracht, zeggenschap en een eerlijke verdeling van de pensioenpot, maar 
bijvoorbeeld op de pensioenopbouw van flexwerkers.En Groen Links? Dat sloot op haar 
beurt een strategische alliantie met de PvdA. En ‘kon’ dus ook niet anders. Hoewel het 
door de pensioenwoordvoerder van Groen Links gehanteerde argumenten wel het 
beroerdste was dat je kunt bedenken. Zo gaf ze aan de nieuwe wet ‘het voordeel van de 
twijfel’ te willen geven. Dat is uiterst riskant bij een wet met zo’n grote impact (hij geldt 
immers voor miljoenen mensen en gaat om miljarden euro’s). Als dus ergens de 
waarschuwing ‘bij twijfel niet doen’ op zijn plaats zou zijn… 
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Bijzonder was overigens dat het feit dat beide linkse partijen nu hebben gezegd dat ze voor 
de wet gaan stemmen als groot nieuws werd gebracht. Maar ja: zo werken politiek en 
media. Die maken van een toneelstuk een drama. 

Was er dan geen goed nieuws? Toch wel: de Koepel Gepensioneerden en haar partners in 
de Seniorencoalitie behaalden twee lobby-succesjes: de soepelere indexatieregels worden 
niet per 1 januari de nek omgedraaid, maar lopen door (beloning voor de voorstem van 
PvdA en Groen links; ook eerder voorspeld) en het CDA diende een amendement in om 
ervoor te zorgen dat gepensioneerden straks dezelfde indexatie krijgen (en niet 
bijvoorbeeld het pensioen van een 79-jarige wel en dat van een 81-jarige niet wordt 
verhoogd). De minister ontraadde dat amendement trouwens: ‘mag niet van het 
pensioenakkoord’. 

Op dinsdag 20 december stemt de Tweede Kamer over de tientallen moties en 
amendementen die door pensioenwoordvoerders zijn ingediend. De donderdag daarna (de 
laatste dag voor het Kerstreces) wordt over de hele wet gestemd. Belangrijkste vraag 
daarbij zal zijn hoeveel oppositiepartijen minister Schouten uiteindelijk over de streep heeft 
weten te trekken. 

John Kerstens, voorzitter Koepel Gepensioneerden 

  

 

Het begrip ‘Sociale Kaart’ 

Niet iedereen zal meteen weten wat de Sociale Kaart is. Daarmee wordt bedoeld een 
wegwijzer naar activiteiten, ondersteuning en zorg in een gemeente. De sociale kaart geeft 
een overzicht van mogelijkheden voor hulp in het dagelijks leven. 

U vindt op die kaart een overzicht van activiteiten die in uw buurt worden georganiseerd. 
Dit varieert van gezondheidszorg, welzijn, kinderopvang, mantelzorg, parkeren tot 
sportclubs. Lees hier verder... 
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Algemene Vergadering stemt in met Jaarplan 2023 

Afgelopen woensdag hield de Koepel Gepensioneerden weer een Algemene Vergadering. 
Bijna 100 vertegenwoordigers van lidverenigingen stemden in Culemborg unaniem in met 
de begroting en het Jaarplan 2023 van de Koepel. 

Kern van dat Jaarplan is dat de Koepel Gepensioneerden bovenop het pensioendossier 
blijft zitten: centraal, bijvoorbeeld richting de Eerste Kamer die vanaf januari z’n tanden in 
de nieuwe Pensioenwet mag zetten. Maar vooral ook decentraal: daar waar de 
lidverenigingen van de Koepel aan de slag moeten met de uitoefening van het in de nieuwe 
wet neergelegde hoorrecht. Het is voor het eerst dat de pensioenwetgeving in Nederland 
expliciet een rol toekent aan verenigingen van gepensioneerden. En gelet op de daaraan in 
de wet gestelde eisen zijn het feitelijk alleen de lidverenigingen van de Koepel die daarvoor 
in aanmerking komen. 

Daarom zet de Koepel komend jaar stevig in op het faciliteren van haar verenigingen om 
maximaal gebruik te kunnen maken van dat hoorrecht. Dat is straks immers de enige 
manier waarop gepensioneerden nog invloed kunnen uitoefenen op alle keuzes die per 
pensioenfonds moeten worden gemaakt. Daartoe zal de inmiddels verschenen Handleiding 
Hoorrecht worden geactualiseerd als ook worden voorzien van nog meer concrete 
handvatten voor lidverenigingen en zal bovendien een Handleiding Adviesrecht worden 
uitgebracht, nu alle verenigingen ook vertegenwoordigers in verantwoordingsorganen 
hebben. Uiteraard zullen ook in 2023 weer scholings- en voorlichtingsdagen worden 
georganiseerd. Daarnaast zal een (digitaal) platform worden ontwikkeld waarop 
lidverenigingen ‘good and bad practices’ kunnen uitwisselen. 

De Koepel Gepensioneerden ziet het ook als haar taak om knelpunten bij de implementatie 
van de nieuwe wet stevig onder de aandacht van pers en politiek te brengen en zo ook 
echt werk te maken van de in de Tweede Kamer besproken ‘monitoring’ van de wet. 

Tenslotte: nu de introductie van een wettelijk hoorrecht van verenigingen van 
gepensioneerden mogelijkheden biedt om het grote belang van bedoelde verenigingen en 
dus van de Koepel Gepensioneerden zelf breder over het voetlicht te brengen, zal de 
Koepel actie ondernemen om meer bekendheid te genereren over de mogelijkheid en het 
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belang om lid te worden van een bij de Koepel Gepensioneerden aangesloten vereniging 
van gepensioneerden. 

Naast pensioenen (en breder: inkomen en koopkracht) zal ook het brede thema wonen, 
welzijn en zorg volgend jaar een prominente plaats innemen in de activiteiten van de 
Koepel Gepensioneerden. Via een inmiddels danig versterkte commissie Zorg, Wonen, 
Welzijn zal de Koepel (samen met haar partners in de Seniorencoalitie) onder meer nauw 
betrokken zijn bij het onlangs door het kabinet gepresenteerde programma ‘Wonen, 
Ondersteuning, Zorg voor Ouderen’ (WOZO). Uitgangspunt daarbij voor de Koepel is dat 
zeker niet iedere senior ‘ziek, zwak en misselijk’ is, maar dat het tegelijkertijd niet zo is dat 
iedere oudere tot ver boven de zeventig in blakende gezondheid verkeert en beschikt over 
een sterk eigen netwerk. Voor de Koepel is daarom van belang dat veel aandacht uitgaat 
naar de randvoorwaarden om ‘gelukkig oud te worden’. 

  

 

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij 
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  
  

 

 
Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

Bekijk onze dossiers 
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