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Onderwerp: Nieuwsbrief 45, 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. 
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Minister overtuigt nog niet 

Deze week vond in de Tweede Kamer de voorzetting van het wetgevingsoverleg over de 
nieuwe Pensioenwet plaats. Dat was de derde keer dat pensioenwoordvoerders met 
minister Schouten in debat gingen. En ook deze keer was er niet genoeg tijd om het 
overleg af te ronden. Dat zal nu op 19 oktober moeten gebeuren, want dan gaat men 
(opnieuw) verder. 

In het debat van deze week probeerde de minister nog weer een keer duidelijk te maken 
dat de nieuwe wet ‘echt beter’ is dan de huidige. Coalitiepartijen (CDA, CU, D66 en VVD) 
willen dat nog wel geloven, hoewel ook zij nog vragen en wensen hebben, maar de hele 
oppositie lijkt nog niet overtuigd. Zo zeggen zowel Groen Links als PvdA dat de nieuwe 
wet, anders dan beloofd, de positie van de meer dan een miljoen werkenden die nog 
helemaal geen pensioen opbouwen niet verbetert. Zowel flexkrachten als het groeiende 
leger zelfstandigen zonder personeel vallen vaak onder geen enkele regeling. En de nieuwe 
wet gaat dat niet veranderen. 

Aandacht was er opnieuw voor de door de Koepel Gepensioneerden en haar in de 
Seniorencoalitie samenwerkende collega-ouderenorganisaties ingebrachte thema’s 
koopkracht, comfort bij een eerlijke overstap en zeggenschap. Op de laatste twee van die 
punten zit beweging. Zo kondigden, nadat eerder Kamerlid den Haan dat al deed, nu ook 
CDA en VVD aan te broeden op een aanpassing van de wet om het daarin aangekondigde 
hoorrecht van seniorenorganisaties te versterken. Daarmee zou een meerderheid in de 
Kamer voor serieuzere zeggenschap van gepensioneerden geborgd zijn. 
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Uit directe contacten van de Koepel Gepensioneerden met D66 blijkt bovendien dat die 
partij serieus wil nadenken over versterking van de zeggenschap van gepensioneerden in 
het nieuwe pensioenstelsel (het hoorrecht speelt in de aanloop daarnaartoe). 
Pensioenwoordvoerder Marijke van Beukering zou daarvoor nu een motie en later een 
mogelijk eigen initiatiefvoorstel willen indienen. Dat is overigens tegen het zere been van 
onder meer vakbonden, die in het pensioenakkoord hebben laten vastleggen dat 
aanpassing van de zeggenschap ‘niet aan de orde is’. Reden daarvoor: het vasthouden aan 
de eigen positie, ondanks de snel slinkende achterban onder senioren. 

Het meest vaag tenslotte blijft het beloofde koopkrachtigere pensioen. Nieuwe 
berekeningen van de minister stuitten opnieuw op veel vragen, onder meer rondom de 
daarbij gebruikte aannames die niet allemaal even realistisch lijken. 

Het debat wordt zoals gezegd op 19 oktober voortgezet. Daarna zal een plenair (slot)debat 
in de grote zaal van de Tweede Kamer worden ingepland, waarna dan in principe de week 
daarna de stemmingen volgen. Pikant daarbij is dat de SGP erop heeft aangedrongen dat 
die stemmingen pas plaatsvinden nadat de zogenaamde ‘commissie parameters’ haar 
rapport heeft uitgebracht. Daarin wordt onder meer aangegeven met welke verwachte 
rendementen pensioenfondsen straks bij hun doorberekeningen mogen rekenen. Mocht de 
minister dat voorstel volgen, dan zou dat (als de uitkomsten van bedoelde commissie heel 
anders zijn dan de huidige aannames) wel eens voor nog meer vertraging kunnen zorgen. 
Het is dan immers niet denkbeeldig dat om een zogenaamde ‘heropening van het debat’ 
wordt gevraagd. 

Wordt vervolgd dus. 

  

Voorzitter commissie pensioenen Koepel in 
PensioenPro 

Nadat minister Schouten een tijdje terug in de fout ging met een tabel die iedereen ervan 
moest overtuigen dat het met de koopkracht wel goed zit in de nieuwe Pensioenwet, deed 
ze onlangs een nieuwe poging. 

Maar ook die poging, in de vorm van berekeningen van een paar ‘voorbeeldfondsen’, 
leverde meer nieuwe vragen op dan erdoor werden beantwoord. Volgens die berekeningen 
zullen de pensioenen van gepensioneerden ‘vrijwel even hoog of iets hoger zijn’ na invoering 
van de wet dan onder de huidige pensioenregelingen. Als je de berekeningen moeten 
geloven, kunnen de pensioenen van jongeren wel zes tot acht keer zo hoog uitvallen. 

In PensioenPro, nota bene het blad van de pensioensector zelf, wordt echter ook van deze 
nieuwe poging van de minister gehakt gemaakt. Daarbij komt ook de voorzitter van de 
Pensioencommissie van de Koepel Gepensioneerden, Jos Berkemeijer, aan het woord. 
Berkemeijer (actuaris): ‘Iedereen kent het voorbeeld van de rivier met een gemiddelde diepte 
van een meter, waarin je niet kunt verdrinken. Wat heeft een gepensioneerde aan een gemiddeld 
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pensioen van 10% hoger dan in het huidige stelsel, als de uitkering heel laag is bij aanvang?’ 
Want dat is de truc die in de nieuwe berekeningen wordt uitgehaald: door met een laag 
pensioen te beginnen, blijft meer geld in kas dat later kan worden uitgedeeld. De nieuwe 
berekeningen bieden bovendien geen enkel inzicht in de koopkracht, terwijl het 
belangrijkste doel van de nieuwe Pensioenwet nou net is pensioenen meer te laten 
meegroeien met de inflatie.’ 

Berkemeijer pleit voor een simpele, eerlijke berekening. Daarbij moeten de uitkeringen 
voor verschillende leeftijdsgroepen worden gepubliceerd bij verschillende door het 
pensioenfondsen te halen rendementen (bijvoorbeeld 0%, 2% en 4%): ‘Dan is er geen 
discussie … en kan iedereen zien hoe het pensioen uitvalt bij een bepaald rendement.’ 

  

 

Nieuwe campagne fraudevoorlichting 

Op dinsdag 4 oktober is de stakeholdersbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van 
Banken gehouden over de nieuwe publiekscampagne Frauderen. Zo werkt het!  

Stijgende fraudecijfers en een groeiend aantal slachtoffers zijn de aanleiding voor deze 
campagne. Fraudeurs worden steeds slimmer en wisselen hun methodes in een steeds 
sneller tempo af. Belangrijkste conclusie van die bijeenkomst: alleen samen kunnen wij 
mensen weerbaarder maken tegen terugkerende manipulatietrucs van fraudeurs.  

Op donderdag 13 oktober is de campagne afgetrapt met een PR-offensief. Vanaf maandag 
17 oktober gaat de campagne echt live en zijn de uitingen te zien en te horen via radio, 
online en diverse sociale kanalen. Met earned en paid media wil de Nederlandse Vereniging 
van Ban ken ervoor zorgen dat de campagne zoveel mogelijk mensen bereikt.  

In tien lessen leren mensen fraude herkennen én leren ze wat ze kunnen doen om het te 
voorkomen. Het gaat hierbij om onderwerpen als phishing, babbeltrucs aan de deur en 
datingfraude. De lessen zijn hier te vinden. 

In deze pdf leest u meer over de campagne en het gebruik van de toolkit. En via deze link 
kunt u de campagnemiddelen uit de toolkit downloaden. 
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Brieven aan Tweede en Eerste Kamer 

Deze week heeft de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepelgepensioneerden en 
NOOM) twee brieven gestuurd.  In een brief aan alle fracties van de Tweede Kamer 
informeert de coalitie bezwaar te hebben tegen het voorstel tot afschaffing van de IOAOW 
dat onderdeel uitmaakt van pakket Belastingplan 2023. 

Een andere brief met aandachtspunten voor de Algemene Politieke Beschouwingen van 
dinsdag 18 oktober a.s. is aan de Eerste Kamer gestuurd. 

  

 

Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden 

Heeft u de Facebookpagina van de Koepel Gepensioneerden al eens bezocht?  Wij 
plaatsen daar artikelen die betrekking hebben op de thema's pensioenen, koopkracht en 
zorg.  U kunt de pagina via deze link bekijken. 

Help mee de bekendheid van de pagina te vergroten door de pagina te "liken" en ons te 
gaan volgen.  
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Neem ook eens een kijkje op de Facebook-pagina van onze voorzitter John Kerstens. Ook 
dáár worden regelmatig stukken geplaatst betreffende de thema's waarvoor wij staan. 

  

 

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 

Bekijk onze dossiers 



7

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. 

  
  

 

 
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  

   
  

  
 


