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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 46 

zaterdag 22 oktober 2022 

  

Deze keer bevat de nieuwsbrief slechts 1 artikel, geschreven door onze voorzitter John 
Kerstens die overigens elke week wel één of meer inhoudelijke stukken aanlevert. 

  

Einde debat nieuwe Pensioenwet in zicht? 

Afgelopen week werd, na maar liefst vier lange sessies, het zogenaamde 
‘wetgevingsoverleg’ over de nieuwe Pensioenwet afgerond. Normaal gebeurt dat in één 
keer. Maar de grote hoeveelheid partijen dat aan het debat meedeed, de talloze vragen die 
Kamerleden op de minister en op elkaar afvuurden en het feit dat daar nog steeds geen 
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antwoorden op volgden die alle twijfels wegnamen, noopten tot een marathondebat in vier 
afleveringen. 

Direct daarna wierp de ChristenUnie zich op als loopjongen van de eigen minister 
(Schouten) en gebruikte CU-woordvoerder Ceder de Regeling van Werkzaamheden als 
gelegenheid om zo snel mogelijk een afrondend plenair debat in de grote vergaderzaal van 
de Tweede Kamer aan te vragen. Ook dat was ongebruikelijk. Normaliter bepalen 
woordvoerders in hun eigen procedurevergadering gezamenlijk of en wanneer een 
wetsvoorstel rijp is voor zo’n afrondend debat. De oppositie nam daar dan ook geen 
genoegen mee en vroeg (bij monde van Omtzigt) om een mondelinge stemming. Die kwam 
er. Hoewel alle oppositiepartijen tegen het voorstel van Ceder stemden, haalde dat het 
wel: in de Tweede Kamer hebben CDA, CU, D66 en VVD immers een (nipte) meerderheid. 

In de Eerste Kamer hebben ze die niet. Dat is dan ook de belangrijkste reden dat minister 
en coalitiepartijen, ondanks het feit dat die eerste vorige week nog genoodzaakt was de 
wet opnieuw uit te stellen (deze keer met een half jaar), het tempo in de wetsbehandeling 
willen houden. Terwijl de minister er nu op inzet om Groen Links en PvdA in de senaat aan 
haar zijde te krijgen (waarover hieronder meer), is de kans groot dat dat niet genoeg blijkt 
te zijn als de Eerste Kamer na de Provinciale Statenverkiezingen van maart volgend jaar van 
samenstelling verandert. Kijkend naar de huidige peilingen gaan coalitiepartijen dan immers 
fors verliezen. 

Groen Links en PvdA zijn voornamelijk kritisch op de nieuwe wet omdat die de gedane 
belofte dat mensen die dat nu nog niet doen straks wèl pensioen gaan opbouwen, 
flexkrachten en zzp’ers bijvoorbeeld, niet waarmaakt. In het debat probeerde de minister 
beide partijen tegemoet te komen door een actieplan van vakbonden en werkgevers in het 
vooruitzicht te stellen dat ervoor moet zorgen dat over vijf jaar het aantal mensen dat geen 
pensioen opbouwt met de helft is afgenomen. Ze wilde daar echter geen garantie op 
geven. Een boterzacht voorstel dus, dat zowel Groen Links als PvdA nog niet over de 
streep leek te trekken. Daar komt nog bij dat ze ook geen gehoor gaf aan de wens van die 
laatste partij om de tijdelijke soepelere regels om pensioenen in de aanloop naar het 
nieuwe pensioenstelsel te kunnen indexeren niet stop te zetten. De minister wil dat ‘eind 
van het jaar bekijken’. Dat is het moment dat ze duidelijk hoopt te hebben dat het 
wetsvoorstel het haalt. 

Eerstvolgende stap daarbij is dus het plenaire debat in de grote zaal dat er nu komt. Dat zal 
plaatsvinden op 2 november aanstaande. Aanvang ervan is 10.00 uur. Een eindtijd wordt 
niet vermeld op de Kameragenda, maar duidelijk is al wel dat die agenda voor de rest van 
de dag is schoongeveegd. Met andere woorden: er zullen dan geen andere debatten 
plaatsvinden, want dit wetsvoorstel zal en moet worden afgerond. 

Voorafgaand aan dat debat zal de Koepel Gepensioneerden nog een extra rondje langs de 
voor de uitkomst van het debat cruciale Kamerleden maken. Met nieuwe vragen (om 
‘maatmensberekeningen’ bijvoorbeeld, zodat duidelijker wordt wat de effecten van de 
nieuwe wet zijn) en met nieuwe voorstellen (bijvoorbeeld rondom het hoorrecht van 
verenigingen van gepensioneerden). 
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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. 

 

  

Kritiek Kamer op chantage minister 

Onlangs zag minister Schouten zich genoodzaakt opnieuw een vertraging van de nieuwe 
pensioenwet aan te kondigen. Die gaat nu niet op 1 januari 2023, maar een half jaar later 
in. Tenminste: als Tweede en Eerste Kamer met de wet instemmen. Om daar extra druk op 
te zetten, meldde de minister tegelijkertijd dat de (na een eerdere lobby van de Koepel 
Gepensioneerden en haar collega seniorenorganisaties) totstandgekomen soepelere 
indexatieregels niet mee opschuiven. Met andere woorden: die houden op 1 januari op. 

Gevolg: deelnemers en gepensioneerden waarbij pensioenfondsen normaal gesproken in 
de eerste helft van volgend jaar besluiten over verhoging van de pensioenen vissen achter 
het net. Daarnaast zouden door het niet verlengen van de soepelere regels, die ook een 
stokje steken voor pensioenkortingen, wel eens een paar honderdduizend 
gepensioneerden (onder meer in de detailhandel) geconfronteerd kunnen worden met een 
verláging van hun pensioen. 

Uiteraard heeft de Koepel Gepensioneerden daartegen stevig geprotesteerd. Voorzitter 
John Kerstens: ‘Het is pure chantage om werkenden en gepensioneerden de dupe te laten 
worden van een vertraging in de behandeling van een wet waar ze part noch deel aan hebben. 
Het is immers de minister zelf die de wet moet uitstellen, omdat ze haar huiswerk niet op orde 
heeft.’  Voor het deze week hervatte wetgevingsoverleg over de nieuwe wet, heeft de 
Koepel Gepensioneerden stevig ingezet op het overtuigen van pensioenwoordvoerders 
van diverse politieke partijen dat deze beslissing van de minister echt niet kan. Zo werd 
daar bijvoorbeeld aandacht voor gevraagd op een partijbijeenkomst van de PvdA. 
Pensioenwoordvoerder Henk Nijboer zegde daarbij toe bij de minister aan te dringen op 
verlenging van de versoepelingsregels. Dat heeft hij vervolgens in het overleg met de 
minister ook gedaan. Hoewel hij daarin werd bijgevallen door meerdere partijen ging de 
minister nog niet door de bocht. Wel zegde ze toe ‘opnieuw naar een en ander te willen 
kijken.’ De Koepel Gepensioneerden is inmiddels met een aantal partijen in gesprek om de 
minsister met behulp van een Kamermotie sneller in beweging te krijgen. 

Bekijk onze dossiers 
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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  

   
  

  
 


