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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 49 

zaterdag 12 november 2022 

  

 

Van de krant naar de Kamer 

Deze week debatteerde de Tweede Kamer opnieuw over de nieuwe Pensioenwet. Nu dan 
toch echt voor de laatste keer, was de verwachting van velen. En de hoop van minister en 
coalitiepartijen. 
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Maar nee: toen de voorzitter het debat om kwart over elf ‘s avonds afhamerde, was het 
laatste woord over de nieuwe wet nog steeds niet gesproken. Dinsdag 15 november wordt 
besloten wanneer de discussie wordt voortgezet. En of de Kamer daarbij alsnog gaat 
wachten op het eind deze maand verwachte rapport van de commissie parameters. Die 
commissie gaat de aannames opleveren waarmee pensioenfondsen straks moeten rekenen 
bij bijvoorbeeld de verdeling van de 1500 miljard pensioenvermogen over miljoenen 
werkenden en gepensioneerden. 

Omdat de Koepel Gepensioneerden het huidige wetsvoorstel onvoldoende vindt, 
probeerden we het debat ‘s ochtend nog te beïnvloeden met een flink opinieartikel dat 
voorzitter John Kerstens namens de Seniorencoalitie (waarin de Koepel samenwerkt met 
ANBO, KBO-PCOB en NOOM) schreef voor Trouw. In dat door de krant paginagroot 
afgedrukte stuk gaf hij opnieuw de drie hoofdpunten van de samenwerkende 
seniorenorganisaties aan: een koopkrachtig pensioen, meer zeggenschap en een eerlijke 
overstap naar het nieuwe stelsel. 

Kerstens sloot z’n opinieartikel af met deze opmerking: 

‘Deze aanpassingen zijn nodig om het vertrouwen in ons pensioenstelsel terug te brengen. En 
niet alleen in ons pensioenstelsel. Wat hier ook op het spel staat, is het vertrouwen in de politiek 
zelf. Met een niet al te best track-record als het gaat om grote stelselherzieningen, kan Den 
Haag zich bij deze ‘moeder van alle stelselherzieningen’ niet een nieuw drama veroorloven. Zeker 
niet na daar zo vaak voor gewaarschuwd te zijn.’ 

Het hele artikel leest u hier: 

Nieuwe pensioenstelsel moet terug naar de tekentafel | Trouw 

  

 

Koopkracht en de belastingen 
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De voorzitter van onze commissie Koopkracht en Inkomen Ronald Beelaard is in het 
vraagstuk van ‘vermogen in box 3’ is gedoken. Naast inflatie enz. is er nl. ook nog een 
kwestie rond box3. 

Tijdens de Algemene  Veradering van de Koepel in september heeft Beelaard laten zien dat 
ouderen minder inkomen hebben dan de jongere generatie(s). Voor vermogen, en ook voor 
box 3 vermogen, is de situatie net andersom en dus navenant van belang voor senioren*. 

Hieronder drie links met nadere informatie. 

 Box 3 Toelichting - Een uitleg, incl. doorkliklinks naar achtergrond informatie. 
 Box 3 Belasting - Een set grafieken (ook als pdf) met uitleg hoe die te lezen zijn 

om mensen een eerste indruk te geven over de mogelijke "winst" als de 
haalbaarheid van de hiervoor genoemde bezwaarprocedure succesvol zou 
blijken. 

 Box 3 Rekentool - Voor degenen die preciezer willen bekijken wat de oude of 
de nieuwe methode oplevert is dit een spreadsheet die u naar uw pc/laptop 
kunt downloaden. 

Hieronder het (korte) stukje van minister Schouten over de juridische procedures ivm de 
WTP opgezocht in debat gemist. Het is maar kort en vanaf ongeveer 1:55. 

Wet toekomst pensioenen | Debat Gemist (tweedekamer.nl) 

  

 

Held. Dat mag best eens gezegd worden 

Op 10 november was de Dag van de Mantelzorg. Heeft U aandacht besteed aan een 
mantelzorger in de nabijheid? 

Mantelzorgers zorgen voor een ziek familielid, vriend of buur. Vaak vinden ze de zorg 
vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Het is bijzonder en verdient waardering. Op de Dag 
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van de Mantelzorg laat heel Nederland dat weten. Als Koepel Gepensioneerden vinden wij 
mantelzorgers in ieder geval helden. Dat mag best eens gezegd worden. 

Mantelzorger ben je als je meer dan 8 uur in een week voor een ander zorgt. Wij vinden 
dat diegene eens een extra compliment of een schouderklop verdient. Op 10 november 
was dat de nationale dag van aandacht maar zo’n moment van een schouderklop mag 
natuurlijk altijd! 

Ben je mantelzorger, weet dan dat je niet de enige bent want in Nederland zorgen 5 
miljoen mensen voor een naaste. Die zorg mag gezien worden en daarom wordt af en toe 
de spotlight op deze mantelzorghelden gezet. Als voorbeelden van complimenten kun je 
iemand verrassen met een klein of groot gebaar in de vorm van een: 

 ontbijt op bed, een bloemetje of een kaartje 
 kopje koffie, een diner of een filmpje 
 maaltijd, doe een klus of werk de tuin bij 
 verzin zelf iets waarvan je weet dat iemand daar echt blij mee is 

Het initiatief voor de Dag van de Mantelzorg is ruim twintig jaar geleden genomen door 
MantelzorgNL. Inmiddels is het uitgegroeid tot een jaarlijks terugkerende activiteit. Overal 
in het land worden activiteiten georganiseerd en ontvangen mantelzorgers (in welke vorm 
dan ook) een waardering. MantelzorgNL ondersteunt als landelijke organisatie deze 
initiatieven. 

Wat is mantelzorg eigenlijk? 

Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale 
omgeving. Ook minder intensieve hulp, de hulp aan huisgenoten en de hulp aan 
instellingsbewoners zijn meegenomen. Mantelzorg is hulp die verder gaat dan de 
zogenoemde ‘gebruikelijke hulp’. 

Hoeveel mensen verlenen mantelzorg? 

1 op de 3 Nederlanders van 16 jaar en ouder gaven in 2019 mantelzorg, dit zijn circa 5 
miljoen mantelzorgers. 

-        830.000 mantelzorgers mantelzorgers geven zowel langdurig (meer dan 3 maanden) 
als intensief (meer dan 8 uur per week) hulp 

-        9,1% van de mantelzorgers voelt zich zwaar belast (460.000 mantelzorgers) 

-        Ongeveer 5 op de 6 mantelzorgers geniet van de leuke momenten van het zorgen 

-       1 op de 4 werknemers combineert betaald werk met mantelzorg 

Kijk ook eens op de website van Mantelzorg 
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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 


