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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 29 oktober 2022 12:43
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 47, 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 47 

zaterdag <huidigedag> oktober <huidigejaar> 

  

Pensioenfondsen gaan meer aandacht besteden aan 
verenigingen van gepensioneerden 

In de nieuwe Pensioenwet worden voor het eerst in de pensioengeschiedenis verenigingen 
van gepensioneerden genoemd. Zij krijgen immers ‘hoorrecht’ in het kader van alle 
besluiten die vakbonden en werkgevers straks zullen moeten nemen: wil men over naar het 
nieuwe pensioenstelsel? Naar welk soort contract? Hoe gaat men het vermogen van het 
pensioenfonds verdelen over alle werkenden en gepensioneerden? Op basis van welke 
spelregels? Met welke gevolgen? 
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Momenteel probeert de Koepel Gepensioneerden dat hoorrecht nog wat steviger in de wet 
verankerd te krijgen. Er is goede hoop op dat dit gaat lukken. Op die manier wordt de 
zeggenschap van de lidverenigingen van de Koepel (en dus van gepensioneerden) sterker. 

Tegelijkertijd is de Koepel in gesprek met de Pensioenfederatie (de organisatie waarbij 
zowat alle pensioenfondsen in Nederland zijn aangesloten). Willen verenigingen van 
gepensioneerden straks hun nieuwe rol goed kunnen vervullen, dan is het belangrijk dat ze 
namens zo veel mogelijk gepensioneerden bij het pensioenfonds kunnen spreken. Dat 
versterkt hun positie en het draagvlak onder hun inbreng. 

Op grond van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht het bestaan van de 
lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden onder de aandacht van hun 
gepensioneerden te brengen, zodat die bijvoorbeeld lid kunnen worden. Sommige 
pensioenfondsen doen dat al (bijvoorbeeld op hun website of in hun magazines), maar niet 
allemaal. 

Na een schrijven van de Koepel Gepensioneerden heeft de Pensioenfederatie aangegeven 
graag medewerking te verlenen aan het beter bekend maken van verenigingen van 
gepensioneerden. Zij zal haar leden (pensioenfondsen dus) daartoe oproepen. Binnenkort 
overleggen Koepel Gepensioneerden en de Pensioenfederatie over hoe dat het beste zou 
kunnen. 

  

 

Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een 
eerlijk pensioen? 

Maandagmiddag 31 oktober organiseert pensioendenktank Netspar in Tilburg een 
conferentie over de nieuwe Pensioenwet. Onderwerp is hoe die uitwerkt voor 
verschillende generaties, van jong naar oud. Door middel van lezingen en paneldiscussies 
zal geprobeerd worden licht te werpen op hoe iedereen naar de nieuwe wet kijkt en wat de 
gevolgen ervan zullen zijn. 

Naast minister Schouten (wiens taak het is de nieuwe wet door het parlement te loodsen) 
zullen onder meer ook John Kerstens (voorzitter van de Koepel Gepensioneerden) en oud-
professor Bernard van Praag (lid van de Pensioencommissie van de Koepel 
Gepensioneerden) deelnemen aan bedoelde paneldiscussies. 

Meer lezen over het hele programma en aanmelden kan hier: 
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Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen? - Netspar 

  

Voorlichtingsbijeenkomst hoorrecht verplaatst 

Zoals in de vorige Nieuwsbrief aangegeven, krijgt de discussie in de Tweede Kamer over de 
nieuwe pensioenwet een vervolg op 2 november aanstaande. Dan vindt namelijk vanaf 
10,00 uur het afrondende plenaire debat plaats in de grote zaal van het Kamergebouw. Dat 
is de laatste gelegenheid waarbij bijvoorbeeld moties en amendementen om de wet 
gewijzigd te krijgen kunnen worden ingediend. Iedereen die wil, kan daar bij zijn (en dat 
kan, maar hoeft niet vanaf 10.00 uur). Aanmelden kan via onderstaande link (wel de datum 
op 2 november instellen) , maar is ook ter plekke mogelijk. In beide gevallen is het nodig 
een ID-bewijs (ID-kaart, paspoort of rijbewijs) mee te nemen. 

Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Op 2 november stond ook de voorlichtingsbijeenkomst van de Koepel Gepensioneerden 
over het hoorrecht van verenigingen van gepensioneerden gepland. Die zal nu worden 
verplaatst naar 14 november. Zo kan iedereen die dat wil het Kamerdebat volgen en 
kunnen de uitkomsten van het debat worden verwerkt in het programma van de 
bijeenkomst. Het ziet er bijvoorbeeld naar uit dat de Koepel een aantal Kamerleden heeft 
overtuigd om het hoorrecht en daarmee de zeggenschap van gepensioneerden te 
versterken. Daartoe zullen naar verwachting een of twee amendementen 
(wijzigingsvoorstellen) worden ingediend. Waarschijnlijk zal op 14 november bovendien de 
uitslag van de stemming over het wetsvoorstel bekend zijn. 

Plaats van handeling (People@places in Culemborg) en het programma blijven hetzelfde. 
Leden van lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden en hun verenigingen zelf 
hebben inmiddels bericht van een en ander gekregen en hebben zich via het 
aanmeldformulier dat door het secretariaat van de Koepel is verstuurd, kunnen aanmelden. 
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Samenwerkende banken starten pilot in "wegwijs 
(digitaal) bankieren' 

" Alleen ga je snel, maar samen kom je verder. " Een motto dat banken voortdrijft om 
gezamenlijk stappen te zetten in het dossier toegankelijkheid en inclusiviteit. 

Recent hebben ABN AMRO, ING en Rabobank de handen ineengeslagen. In drie steden is 
in oktober een pilot van start gegaan waar iedereen met vragen over bankieren terecht 
kan. Dit kan bij een speciaal inloopspreekuur in de Centrale Bibliotheek van Rotterdam, 
Bibliotheek Overvecht in Utrecht en Bibliotheek Deventer. 

De pilot is met name gericht op ruim drie miljoen Nederlanders in kwetsbare posities. Denk 
aan senioren, laaggeletterden en mensen met een fysieke of verstandelijke beperking. De 
vrijwilligers - gepensioneerde medewerkers van grootbanken - fungeren als spin in het web 
en zijn sindsdien 2 uur per week aanwezi . Ze verwijzen mensen naar de juiste kanalen en 
helpen de hulpvraag goed te formuleren. 

De vrijwilligers geven indien mogelijk zelf informatie maar verwijzen bij complexe en 
inhoudelijke vragen altijd door naar financiële gecertificeerde deskundigen. Ze geven 
daarnaast neutrale informatie, onafhankelijk van de bank waarvan iemand klant is. 

Lees hierover meer in onze nieuwsbrief nr. 44 

  

 

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 

Bekijk onze dossiers 
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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  

   
  

  
 


