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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 ruim 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Veelbelovend koopkrachtpakket, nu de uitvoering 
nog 

De Seniorencoalitie is tevreden over het uitgebreide pakket aan koopkrachtmaatregelen 
dat het kabinet heeft bekendgemaakt. De focus moet nu vooral liggen op de uitvoering van 
het pakket maatregelen, zodat de ondersteuning ook echt terechtkomt bij de groepen die 
deze het meest nodig hebben.  

Lees hier het Prinsjesdag persbericht van de coalitie.  
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Behandeling nieuwe Pensioenwet opnieuw 
vertraagd 

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het in 2019 tussen kabinet, vakbonden en 
werkgevers gesloten pensioenakkoord zou worden vertaald in een wet (de wet Toekomst 
Pensioenen), die op 1 januari 2022 in werking moest treden. Op 6 mei vorig jaar moest 
toenmalig minister Koolmees de Tweede Kamer melden dat dat te ambitieus was: er waren 
te veel vragen en opmerkingen (niet in de laatste plaats van de Koepel Gepensioneerden) 
over de eerste versie van het wetsvoorstel. Nieuwe streefdatum werd toen 1 januari 2023. 

Maar ook die datum is niet zo zeker meer. Anders dan het kabinet hoopte, werd de 
wetsbehandeling in de Tweede Kamer niet voor het zomerreces afgerond. Sterker nog: die 
begon pas na de zomer. Een eerste wetgevingsoverleg (u las daarover in onze vorige 
Nieuwsbrief) duurde veel langer dan was ingepland. Na twee vele uren durende sessies op 
12 en 15 september is dat debat nog niet afgerond. 

Afgelopen week kwamen de pensioenwoordvoerders in de Kamer dan ook bij elkaar om te 
praten over de verdere behandeling. Daar kwam uit dat het hierboven bedoelde 
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wetgevingsoverleg (pas) op 10 oktober zal worden voortgezet en dat daarna in principe 
nog twee dagen voor wetgevingsoverleg zullen worden ingepland; de data daarvoor zijn 
nog niet bekend, maar gebruikelijk is dat wetgevingsoverleg altijd op maandag worden 
ingepland. De daarna plaatsvindende ‘plenaire afronding’ van het debat (in de ‘grote zaal’ 
dus), waarna de stemmingen kunnen plaatsvinden, is eveneens nog niet ingepland. Het zou 
dus zomaar kunnen dat pas in november stemmingen aan de orde zijn, ook omdat de 
Kamer tussentijds nog een week herfstreces heeft. 

Pikant daarbij is dan nog dat de commissie parameters (die de uitgangspunten moet gaan 
vaststellen waarmee pensioenfondsen het vermoedelijke rendement op aandelen, 
obligaties en dergelijke moeten berekenen) nu heeft aangegeven haar rapport in de maand 
november op te leveren. Een deel van de Kamer (onder leiding van Pieter Omtzigt) heeft 
steeds aangegeven dat daarop gewacht zou moeten worden. 

Wanneer de Tweede Kamer dan uiteindelijk over het wetsvoorstel heeft gestemd, is het 
woord vervolgens aan de Eerste Kamer. Daar zal de behandeling in principe minder tijd in 
beslag nemen, maar ook in de Senaat leven nog heel veel vragen en bezwaren. Daarom 
hoor je tussen de regels door steeds meer spelers in de pensioendiscussie steeds harder 
twijfelen aan de haalbaarheid van 1 januari 2023. 

De Koepel Gepensioneerden en haar collega-organisaties in de Seniorencoalitie zijn daar 
niet rouwig om. Sterker nog: we hebben steeds aangedrongen op zorgvuldigheid boven 
snelheid. 

Wordt vervolgd dus. 

  

 

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  

   
  

  
 


