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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. 

  

Nieuwsbrief 50 

zaterdag 19 november 2022 

  

 

We gaan nog even door 
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De meeste mensen verwachtten het, minister en coalitie hoopten het, maar het gebeurde 
niet. Na een over vier dagen uitgesmeerd wetgevingsoverleg over de nieuwe Pensioenwet 
en een twee dagen durend plenair debat in de grote zaal van het Kamergebouw kan er nog 
steeds niet over het wetsvoorstel worden gestemd. 

In plaats van het vastleggen van de datum waarop het debat zou worden afgerond waarna 
stemmingen konden volgen, besloot de Tweede Kamer deze week om het wetsvoorstel 
eerst nog artikel voor artikel te gaan doornemen. Zo’n artikelsgewijze behandeling is 
hoogst ongebruikelijk: de laatste keer dat dat gebeurde, was ergens halverwege de jaren 
tachtig van de vorige eeuw. Maar het is in dit geval volgens de Koepel Gepensioneerden 
geen overbodige luxe, gezien de complexiteit van de nieuwe wet en de vele vragen en 
twijfels die nog leven. In de Tweede Kamer, maar ook in de samenleving. Gepensioneerden 
voorop. 

Kamerleden zullen in groepjes (waarin steeds zowel woordvoerders van de coalitie als uit 
de oppositie zitting hebben) de hele wet doorvlooien en daar in eerste instantie schriftelijk 
verslag van doen. Naar aanleiding daarvan volgt een mondeling overleg. En daarna kan het 
plenaire debat worden afgerond. Althans, dat is de bedoeling. Want doordat de hele 
wetsbehandeling opnieuw opschuift, komt het moment dat de eerder dit jaar ingestelde 
commissie paramaters haar rapport uitbrengt steeds dichterbij. Dat rapport wordt namelijk 
eind deze maand verwacht. En je kunt er donder op zeggen dat ook dat rapport volgens in 
ieder geval oppositiepartijen aanleiding zal zijn voor een nieuwe discussie. In het rapport 
van de commissie zullen immers de aannames staan (over bijvoorbeeld de veronderstelde 
rendementen van beleggingen) waarmee pensioenfondsen moeten rekenen bij het 
verdelen van het pensioenvermogen over iedereen die pensioen heeft opgebouwd of dat 
nu doet, het zogenaamde ‘invaren’. 

Dat alles betekent dat pas in december over het wetsvoorstel kan worden gestemd. In de 
Tweede Kamer welteverstaan. Want daarna volgt de behandeling in de Eerste Kamer. En 
ook daar zal alles uit de kast worden gehaald om te voorkomen dat het wetsvoorstel ‘er 
doorheen wordt gejast’. Daarmee wordt steeds meer sprake van een race tegen de klok. 
Want in maart 2023 volgen de verkiezingen voor Provinciale Staten, die bepalen hoe de 
Eerste Kamer er de rest van het jaar uit zal zien. En volgens de peilingen zou dat wel eens 
kunnen leiden tot hele andere machtsverhoudingen. En dus stemverhoudingen. 
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Meer dan volle bak 

Maandag 14 november organiseerde de Koepel Gepensioneerden een voorlichtingsdag 
voor haar lidverenigingen over het in de nieuwe Pensioenwet voorziene hoor- en 
adviesrecht, waarmee gepensioneerden straks hun invloed kunnen laten gelden. Terwijl de 
lobby om die inspraak te versterken nog in volle gang is, werden alvast ervaringen 
uitgewisseld en tips en tricks gedeeld om de stem van gepensioneerden straks zo stevig 
mogelijk te laten klinken. En dat moet, al is het maar omdat de minister zelf in haar 
Memorie van Toelichting op de nieuwe wet klip en klaar stelt dat de behartiging van de 
pensioenbelangen van gepensioneerden niet (meer) in goede handen is bij vakbonden. 

Meer dan 150 leden van lidverenigingen van de Koepel die zitting hebben in 
belanghebbenden- en verantwoordingsorganen namen aan de voorlichtingsdag deel. 
Onder leiding van dagvoorzitter Jos Berkemeijer (voorzitter van de pensioencommissie van 
de Koepel Gepensioneerden) gingen ze onder meer in gesprek met de aan diezelfde 
pensioencommissie verbonden actuaris Henk Bets. Inmiddels een bekende naam voor wie 
de Kamerdebatten volgt over of de nieuwe wet alle destijds bij het sluiten van het 
pensioenakkoord gedane beloftes (over een koopkrachtig pensioen bijvoorbeeld) wel 
waarmaakt. Met in samenspraak met de Koepel Gepensioneerden gemaakte 
tegenberekeningen heeft Bets zowel de minister als woordvoerders van coalitiepartijen 
inmiddels menig slapeloze nacht bezorgd. Want als die tegenberekeningen één ding 
aantonen, is dat dat het niet vanzelfsprekend is dat het in het nieuwe pensioenstelsel met 
de koopkracht van gepensioneerden wel goed zit. 

Gerard Heeres en Anne van ’t Zelfde (beiden lid van de pensioencommissie en actief 
binnen hun eigen verenigingen bij respectievelijk Hoogovens/Tata Steel en KPN) namen de 
aanwezigen mee in de door hun verenigingen gevolgde strategie om te komen tot een 
forse indexatie (Hoogovens) en een minstens even forse inhaalindexatie (KPN). 

Koepel-voorzitter John Kerstens besprak met de deelnemers de wijze waarop maximaal 
van de nu voor het eerst in de wet neergelegde rechten van vertegenwoordigers van 
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gepensioneerden gebruik kan worden gemaakt. Simpel gezegd: door niet af te wachten, 
maar het voortouw te nemen in de besprekingen met vakbonden en werkgever en daarbij 
duidelijk te maken wat voor gepensioneerden de ijkpunten zijn bij het beoordelen van alle 
door sociale partners te nemen besluiten. Om verenigingen daarbij te helpen is inmiddels 
een Handleiding Hoorrecht verschenen en wordt gewerkt aan een Handleiding 
Adviesrecht. 

Vicevoorzitter Jaap van der Spek gaf een inkijkje in de lobby-activiteiten van de Koepel 
Gepensioneerden, de inzet daarbij en de mogelijk te behalen resultaten. 

Tenslotte: zoals aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden (samen met haar collega-
seniorenorganisaties in de Seniorencoalitie) tot op de dag van vandaag stevig lobby tegen 
de wet in z’n huidige vorm. En dat zal de Koepel blijven doen. Maar tegelijkertijd bereiden 
we onze lidverenigingen wel voor op wat mogelijk komen gaat. In het belang van 
gepensioneerden. 

  

 

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! 

Bekijk onze dossiers 
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Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


