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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 8 oktober 2022 11:18
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 44, 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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Nieuwe Pensioenwet opnieuw uitgesteld 

Vorig jaar op 6 mei werd de gewenste ingangsdatum van de Wet Toekomst Pensioenen 
een jaar opgeschoven: 1 januari 2022 werd 1 januari 2023. Reden: er waren nog te veel 
vragen en onduidelijkheden. Deze week werd die datum opnieuw naar achteren bijgesteld: 
naar 1 juli 2023. Reden: er zijn nog te veel vragen en onduidelijkheden … 

De manier waarop dat gebeurde, was opvallend: niet in (wat gebruikelijk is) een officiële 
brief naar de Tweede Kamer, maar weggestopt in de beantwoording op Kamervragen. 
Ongetwijfeld om uit te stralen dat het niet zo belangrijk is, zo’n herhaald uitstel. Voor 
pensioenfondsen maakt het ook allemaal niks uit, was de boodschap dan ook: die kunnen 
gewoon doorgaan met hun plannen om straks over te stappen naar het nieuwe stelsel. 

Met één uitzondering: de versoepeling van de mogelijkheid om in de aanloop naar de 
nieuwe wet de pensioenen ietsje makkelijker te verhogen, die geldt maar tot 1 januari. Met 
andere woorden: die versoepeling gaat van tafel nu het allemaal nog langer gaat duren. Een 
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soort chantage, met als impliciete boodschap: en dat is allemaal de schuld van iedereen die 
moeilijk doet over het wetsvoorstel. Maar het tegendeel is het geval: dit nieuwe uitstel is 
een gevolg van de onduidelijkheid die het kabinet zelf heeft gecreëerd en van alle vragen 
waarop men tot nu toe geen goed antwoord weet te geven. Over dat ‘koopkrachtigere 
pensioen’ dat er zou komen. Over het feit dat het verdelen van 1500 miljard aan 
pensioengeld over iedereen die pensioen opbouwt of ontvangt nu een ‘black box’ is. Over 
nog veel meer. 

Daarom hebben de Koepel Gepensioneerden en de seniorenorganisaties met wie ze samen 
de Seniorencoalitie vormt (ANBO, KBO-PCOB en NOOM) het wetsvoorstel in z’n huidige 
vorm onacceptabel genoemd en aangedrongen op zorgvuldigheid boven snelheid. 

Dat is wat nu gebeurt. En dat zou de normaalste zaak van de wereld moeten zijn, maar is 
wel degelijk nieuws. 

Het voor maandag 10 oktober geplande vervolg van het wetgevingsoverleg over de 
nieuwe wet gaat overigens gewoon door. De minister wil niet het risico lopen dat ze het 
debat in de Eerste Kamer pas kan voeren als die (na de Provinciale statenverkiezingen in 
maart volgend jaar) een nieuwe samenstelling heeft. Want dan zou het wel eens een stuk 
moeilijker kunnen worden om een meerderheid achter het wetsvoorstel te krijgen. 

Uiteraard heeft de Koepel inmiddels met Kamerleden contact gehad over het per 1 januari 
stoppen van de soepelere indexatieregels. Dat komt dan ook ongetwijfeld 10 oktober aan 
de orde. 

Lees ook het persbericht dat de Seniorencoalities gisteren heeft uitgebracht. 

  

 

Informatie over ondersteuning bij Long COVID 

De stichting C-Support biedt namens de overheid mensen met langdurige covid- rest 
verschijnselen kosteloos medische, arbeidskundige en juridische ondersteuning.  
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Slechts weinigen weten die Stichting te vinden, de groep ouderen is sterk ondervertegen-
woordigd.  Onze commissie Zorg, Welzijn en Wonen stuurde ons dit 
informatieblad  om  deze vorm van ondersteuning beter bekend te maken. 

Wij adviseren onze lidverenigingen deze informatie doorgeven aan hun leden. 

  

 

Hoge Raad velt gunstig oordeel voor Gesloten 
Ondernemingspensioenfonds 

Op 16 september 2022 heeft de Hoge Raad een vonnis van Hof Den Haag van 9 februari 
2021 bekrachtigd, op grond waarvan een onderneming een schadevergoeding moet 
betalen aan het gesloten ondernemingspensioenfonds (opf) vanwege onrechtmatig 
handelen. Dit is gelegen in het feit dat de onderneming de uitvoeringsovereenkomst met 
het opf had opgezegd en geen geld beschikbaar stelde voor toekomstige toeslagverlening 
voor de achterblijvende slapers en gepensioneerden die niet meer bij de onderneming 
werkten. 

Het opf was van mening dat met de beëindiging van de uitvoeringsovereenkomst en de 
daarmee gepaard gaande sluiting van het opf, het herstelvermogen van het opf significant 
was aangetast waardoor de achterblijvende slapers en gepensioneerden aanzienlijke 
schade kunnen oplopen. Volgens het opf had de opzegging van de 
uitvoeringsovereenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid gepaard dienen te 
gaan met een aanbod tot (schade)vergoeding. Nu geen (schade)vergoeding was 
aangeboden, was de opzegging naar de mening van het opf onrechtmatig. 

De onderneming verweerde zich onder meer door te stellen dat in de uitvoerings-
overeenkomst een allesomvattende regeling voor vergoeding bij beëindiging was 
opgenomen, de in de uitvoeringsovereenkomst opgenomen beëindigingsvergoeding door 
bindend advies was vastgesteld en dat er van enige schade als gevolg van de opzegging 
van de uitvoeringsovereenkomst geen sprake is. 
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Het Hof besliste onder meer dat niet kan worden geoordeeld dat er geen ruimte is voor 
aanvullende vergoeding, dat door de opzegging van de uitvoeringsovereenkomst het 
indexatieperspectief voor de inactieven is verslechterd en dat de onderneming naar 
maatstaven van redelijkheid en billijkheid de uitvoeringsovereenkomst niet rechtmatig had 
kunnen opzeggen zonder het aanbieden van een (schade)vergoeding. De Hoge Raad heeft 
dit nu bekrachtigd. 

Bron: Hoge Raad, 16 september  2022. 

  

Banken starten met pilot van spreekuren in 
bibliotheken 

De drie grootste banken van Nederland  ABN AMRO, ING en Rabobank starten begin 
volgende week een drietal pilots in het kader van het Actieplan Toegankelijk 
Betalingsverkeer. Dit proefproject is een initiatief van het MOB (Maatschappelijk Overleg 
Betalingsverkeer) waarin Cees van Tiggelen de Koepel Gepensioneerden en drie andere 
seniorenorganisaties vertegenwoordigt. 

Vanaf maandag zullen in Rotterdam, Utrecht en Deventer spreekuren in de bibliotheek 
worden ingericht waar een vertegenwoordiger van de banken allerlei vragen over betalen 
en bankieren gaat beantwoorden.  De bedoeling is dat een laagdrempelige mogelijkheid tot 
het stellen van eenvoudige vragen voor kwetsbare groepen wordt gecreëerd . 

De banken hebben vandaag een persbericht uitgebracht, dat u hier kunt lezen. 

  

 

Koepel-voorzitter John Kerstens te gast op Netspar-
conferentie 

Op 31 oktober aanstaande organiseert pensioendenktank Netspar een conferentie met de 
titel ‘Boomers, millennials & generatie Z: iedereen een eerlijk pensioen!’. 
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Zoals de naam al zegt wordt daar met vertegenwoordigers van ‘jong, oud en iedereen die 
daartussen zit’ gesproken over het onderwerp pensioen. En dat allemaal natuurlijk tegen de 
achtergrond van de momenteel bij het parlement liggende Wet Toekomst Pensioenen. 

John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, is gevraagd als spreker en 
deelnemer aan een paneldiscussie. Hoofdgast op de conferentie is minister Schouten, 
verantwoordelijk voor de nieuwe wet. 

Wie de 31e aanwezig wil zijn, kan zich via deze link aanmelden. 

  

 

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 
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