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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: vrijdag 4 november 2022 20:25
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 48, 2022

 
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 48 

vrijdag <huidigedag> november <huidigejaar> 
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Kamer nog niet klaar met nieuwe Pensioenwet 

Ook deze keer slaagde de Tweede Kamer er niet in een debat over de nieuwe Pensioenwet 
in één keer af te ronden. Moest een eerder wetgevingsoverleg over maar liefst vier dagen 
worden uitgesmeerd, het zogenaamde ‘plenaire debat’ van woensdag in de grote zaal van 
het Kamergebouw werd om half twee 's nachts na meer dan dertien uur geschorst. Op dat 
moment hadden alle pensioenwoordvoerders hun zegje kunnen doen, maar was minister 
Schouten nog niet aan het woord geweest. 

Aan het eind van het debat wierp ChristenUnie-woordvoerder Ceder zich opnieuw op als 
loopjongen van zijn eigen minister: hij kondigde aan de volgende dag zo snel mogelijk 
voortzetting van het debat aan te zullen vragen. Die voortzetting zou vermoedelijk 
volgende week in de al overvolle Kameragenda worden gepropt. Want één ding is duidelijk: 
kabinet en coalitiepartijen willen deze wet snel door de Kamer. Hoe langer dat namelijk 
duurt, hoe groter het risico wordt dat de Eerste Kamer (die immers na de Provinciale 
Statenverkiezingen van 15 maart volgend jaar van samenstelling verandert) minder 
kabinetsgezind zal zijn. 

Wat het debat zelf betreft: hoofdpunten daarbij blijven de voornaamste eisen die de 
Koepel Gepensioneerden en collega-seniorenorganisaties ANBO, KBO-PCOB en NOOM 
(samenwerkend in de Seniorencoalitie) eerder formuleerden: een koopkrachtig pensioen, 
comfort dat het verdelen van alle pensioenmiljarden over gepensioneerden en deelnemers 
eerlijk gebeurt en zeggenschap daarover. 

Hoewel op het laatste punt (bijvoorbeeld met betrekking tot het hoorrecht dat 
verenigingen van gepensioneerden straks krijgen)  amendementen en moties werden 
aangekondigd, blijft het wetsvoorstel op het terrein van koopkracht en comfort bij een 
eerlijke overstap volgens veel woordvoerders te vaag. Sterker nog: meer dan eens werd 
verwezen naar de brief van ruim veertig pensioenspecialisten die deze week in het nieuws 
kwam (onder meer ondertekend door voorzitter van de pensioencommissie van de Koepel 
Gepensioneerden Jos Berkemeijer en leden van diezelfde commissie Gerard Heeres, Jelle 
Mensonides en Bernard van Praag). Daarin wordt, zoals Koepel-voorzitter John Kerstens 
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eerder in de media al te kennen had gegeven, de koopkrachtbelofte van het nieuwe 
pensioenstelsel een illusie genoemd. 

Verschillende woordvoerders refereerden bovendien aan nieuwe berekeningen van de 
eveneens aan de pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden verbonden actuaris 
Henk Bets, die aantoonden dat het nieuwe pensioenstelsel zonder de door de Koepel 
gewenste aanpassingen misschien zelfs de kans op een mìnder koopkrachtig pensioen 
vergroot. 

Tenslotte werd (de Koepel en haar collega-organisaties hadden daar op aangedrongen) 
opnieuw gevraagd naar berekeningen waarmee sommige grote pensioenfondsen schermen 
waaruit zou blijken dat de nieuwe wet juist wèl goed zou uitwerken èn werd aangedrongen 
op verlenging van de soepelere indexatieregels. 

Probleem blijft echter dat wat betreft regeringspartijen CDA, CU, D66 en VVD de race al 
wel gelopen is. Die houden koste wat het kost vast aan hun afspraak in het regeerakkoord 
dat de nieuwe Pensioenwet er moet en zal komen. Voor een meerderheid in de Eerste 
Kamer (in de huidige samenstelling) heeft het kabinet ook de steun van Groen Links en 
PvdA nodig. Die hebben vooral wensen op het vlak van het zoveel mogelijk werkenden 
pensioen laten opbouwen. Nu doen immers bijna 1,5 miljoen mensen die een baan hebben 
(in loondienst of als zelfstandige) dat niet. Het lijkt erop dat het kabinet, daarin gesteund 
door vakbonden en werkgevers (die destijds het pensioenakkoord sloten en felle 
voorstanders zijn van de nieuwe wet), beide oppositiepartijen tegemoet willen komen. 

Volgende week (donderdag 10 november wordt het debat hervat) zal blijken of dat 
voldoende zal zijn. En of het wetsvoorstel wellicht op een aantal andere punten nog wordt 
verbeterd. 
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Vacature bestuurslid algemeen Koepel 
Gepensioneerden 

In verband met het vertrek van Jaap van der Spek medio 2023 is het bestuur van de 
Koepel Gepensioneerden op zoek naar een bestuurslid algemeen. 

Het bestuurslid maakt deel uit van het Bestuur, bepaalt mede het beleid en zorgt voor een 
goede organisatie en uitvoering van zijn/haar takenpakket.  

Algemene bestuurlijke vereisten zijn zelfstandige oordeelsvorming en de bereidheid tot 
collegiale samenwerking. Affiniteit op de terreinen waar de Koepel zich mee bezig houdt, 
zijnde Pensioenen en Inkomen en Zorg, welzijn en wonen, is welkom. Het takenpakket 
wordt in overleg met het bestuur vastgesteld. 

Meer informatie? Stuur een email naar secretaris Dick van der Windt, 
dickvanderwindt@outlook.com 

Heeft u interesse? Stuur een email naar voorzitter John Kerstens, 
voorzitter@koepelgepensioneerden.nl 

  

 

Betalingsverkeer wordt steeds duurder 

Uit eerdere onderzoeken  en reacties blijkt eens te meer dat consumenten niet tevreden 
zijn over de service van de banken. Met name de sluiting van veel bankkantoren zit veel 
mensen dwars. De mensen in kwetsbare posities, waar onder veel ouderen,  die niet of 
nauwelijks in staat zijn om met de computer of de telefoon te bankieren ondervinden grote 
problemen bij het betalingsverkeer en overige dagelijkse bankzaken. Overduidelijk blijkt 
steeds de behoefte aan persoonlijk contact. Eerder hebben wij gemeld hierover met de 
banken en De Nederlandsche Bank in gesprek te zijn samen met andere maatschappelijke 
organisaties. 
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Bij verminderde service verwacht je geen verhoging van de tarieven voor het 
betalingsverkeer. Het tegendeel is het geval. De laatste jaren zijn de abonnementskosten 
op de betaalrekeningen met meer dan 40% gestegen. Alleen dit jaar al met 10%. Eén van 
de grootste banken ING heeft aangekondigd de abonnementstarieven per 1 januari 2023 
te verhogen: bij de duurdere pakketten is de verhoging 10%, bij de goedkopere pakketten 
met maar liefst 42%. Dat zijn nu juist de pakketten die worden afgenomen door mensen in 
kwetsbare posities, mensen die minder te besteden hebben en al enorm veel last hebben 
van de torenhoge energie prijzen, hoge huren, duurdere boodschappen en hogere 
zorgkosten. 

De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties vinden dit een zorgelijke 
ontwikkeling en zullen dit nadrukkelijk aan de orde stellen in de gesprekken met de banken 
o.a.  in het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Ook de Consumentenbond heeft 
veel aandacht voor dit onderwerp. Lees hier de column van Sandra Molenaar in de 
Telegraaf. 

Wij houden u  de komende tijd op de hoogte. 

  

 

Nationaal Dementie Congres 

Op 31 oktober woonde de Koepel Gepensioneerden het Nationaal Dementie Congres in 
de Doelen (Rotterdam) bij. Dementie ontwikkelt zich op dit moment tot de belangrijkste 
doodsoorzaak in Nederland. De kans is 1 op 5 dat u de ziekte krijgt. Op dit moment telt ons 
land 300.000 dementerenden en volgens het Ministerie van VWS zullen dat er in 2030 al 
420.000 zijn. 

Er zijn verschillende soorten van dementie; 70% heeft het bekende Alzheimer. Dementie 
zal voor de zorg een groot probleem vormen, zeker omdat thuis wonen in de latere fase 
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heel moeilijk wordt. Tijdens het congres werden diverse tips gedeeld over hoe om te gaan 
met mensen die aan dementie lijden. 

Het verdient aanbeveling de literatuur op dit gebied te bekijken indien u te maken krijgt 
met dementie in uw directe omgeving. Op de website van Alzheimer Nederland vindt u 
meer informatie over deze ziekte. 

  

 

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 


