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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 10 september 2022 09:34
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 40, 2022

 
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. 

  

Nieuwsbrief 40 

zaterdag 10 september 2022 

  

Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan" Klik op de foto hieronder en kijk ook op de 
gezamenlijke actiewebsite van de Seniorencoalitie.  
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Koopkrachtig pensioen nog ver weg 

Persbericht van de Seniorencoalitie van 6 september. 

Pas de pensioenwet aan! Met die boodschap heeft de Seniorencoalitie een petitie met 
61.792 handtekeningen aangeboden aan de Tweede Kamer. 

“De Seniorencoalitie heeft actief het overleg gezocht; met de minister, sociale partners, 
met jongerenorganisaties. Dat overleg heeft resultaat gehad, maar nog onvoldoende.” Dat 
zei John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden bij de overhandiging. Samen 
met de bestuurders van ANBO, KBO-PCOB en NOOM was hij naar Den Haag gekomen uit 
naam van een achterban van een half miljoen mensen en de ondertekenaars van de petitie. 

Het kabinet belooft een koopkrachtig pensioen voor iedereen, maar volgens de 
ouderenorganisaties kan die belofte niet worden waargemaakt met het wetsvoorstel zoals 
dat nu bij de Tweede Kamer ligt. “We zijn niet per sé tegen de Wet Toekomst Pensioenen, 
maar dit moet je wel in één keer goed doen”, zegt KBO-PCOB-directeur Ingrid Rep. 
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Met de petitie vraagt de Seniorencoalitie om aanpassingen van het wetsvoorstel voor het 
nieuwe pensioenstelsel. De belangrijkste eisen zijn blijvende indexatie, een eerlijke 
verdeling van de pensioenpot en een echte stem van gepensioneerden in het hele proces. 
De aanvullende pensioenen zijn al meer dan twaalf jaar niet geïndexeerd en in combinatie 
met de huidige inflatie betekent dit een enorme aanslag op de koopkracht van senioren. 

Op 12 september debatteert de Tweede Kamer voor de eerste keer over het wetsvoorstel 
voor een nieuw pensioenstelsel, terwijl er nog geen betrouwbare berekeningen liggen over 
de gevolgen van het nieuwe stelsel voor gepensioneerden. ANBO-directeur Anneke 
Sipkens: “De Tweede Kamer en ook de minister hebben geen idee hoe de berekeningen 
van het nieuwe pensioen gaan uitpakken.” 

Het nieuwe stelsel moet begrijpelijker worden dan het huidige, maar de 
ouderenorganisaties zien dat nog niet voor zich. “Ik zie niet voor me dat het straks duidelijk 
uit te leggen valt hoe het pensioen eruit gaat zien”, zegt Lucía Lameiro Garcia, coördinator 
bij NOOM. “Als je niet met een heel helder verhaal komt, weet ik niet hoe we dat aan onze 
achterban moeten uitleggen.” 

Klik hier om de tekst te lezen die Koepel-voorzitter John Kerstens heeft uitgesproken bij 
de overhandiging van de petitie. 

  

De Telegraaf is overtuigd, nu de politiek nog 

Na het voorpagina-artikel van gisteren en een ondersteunend commentaar daarbij wijdt De 
Telegraaf ook z’n hoofdredactioneel commentaar van vandaag aan de nieuwe 
pensioenwet. 

En ook daarin volgt de krant het pleidooi van de Seniorencoalitie (Koepel 
Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM): laat zorgvuldigheid voor snelheid gaan 
en stel de behandeling van de wet uit. Omdat het vertrouwen in de belangrijkste belofte 
van de nieuwe wet (een koopkrachtiger pensioen) fors is aangetast. 

En dat is veroorzaakt door de minister zelf. Die dacht met een simpel tabelletje iedereen 
ervan te overtuigen dat het met de koopkracht in de nieuwe wet wel goed zit. Maar 
maakte daarbij een rekenfout: het tabelletje toonde juist het tegendeel aan. Ze maakte het 
vervolgens nog erger door, eenmaal daarmee geconfronteerd, om de hete brij heen te 
draaien. En dat terwijl een koopkrachtiger pensioen nu net de belangrijkste belofte van het 
wetsvoorstel is. Het niet kunnen waarmaken daarvan is op z’n beurt het belangrijkste 
kritiekpunt van de Koepel Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties. 

De krant is inmiddels door ons standpunt overtuigd. In haar commentaar van vandaag 
meldt ze dat de onduidelijkheid over de cijfers, en dus over hoe de nieuwe wet straks 
uitwerkt, geen vertrouwen wekt: 
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‘Minister Schouten (Pensioenen) stelt dat de Kamerbehandeling prima door kan gaan. Technisch 
gezien klopt dat misschien, maar het gaat hier niet om een abstracte stelselwijziging maar om de 
bestaanszekerheid van veel mensen. Als blijkt dat nog niet hard kan worden gemaakt dat dit 
nieuwe stelsel tot een koopkrachtiger pensioen leidt, dan zal meer tijd moeten worden genomen 
om het plan beter te maken. Anders wordt ook het laatste restje vertrouwen in het pensioen te 
grabbel gegooid.’ 

Een conclusie die bijna letterlijk gelijk is aan wat Koepel-voorzitter John Kerstens in dat eerdere 
interview zei. 

Nu moet de Tweede Kamer nog worden overtuigd. Daar ligt overigens inmiddels om 
dezelfde redenen een verzoek tot uitstel van negen oppositiepartijen. In de lobby deze 
week proberen we uiteraard meer partijen daarin mee te krijgen. 

Wordt vervolgd. 

  

 

Wetgevingsoverleg 12 september gaat door 

Het heeft er nog even om gespannen, of het eerste debat over de nieuwe pensioenwet wel 
door zou gaan. Maar een verzoek van een groot aantal oppositiepartijen om het debat uit 
te stellen, heeft het uiteindelijk niet gehaald: de coalitie hield de rijen gesloten en stemde 
tegen. 

Aanleiding voor het verzoek was de toegenomen onduidelijkheid over nou juist de 
voornaamste belofte van de nieuwe wet: een koopkrachtiger pensioen, dat dus vaker dan 
nu wordt verhoogd als de prijzen stijgen. Die twijfels of dat koopkrachtigere pensioen er 
wel komt waren er al (het is niet voor niets het voornaamste bezwaar van de Koepel 
Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties tegen het nu voorliggende wetsvoorstel), 
maar ze werden onlangs nog vergroot door de minister zelf. Die probeerde met een tabel 
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aan te tonen dat het met die koopkracht wel goed zat, maar maakte daarbij (onbedoeld) 
vooral duidelijk dat het tegendeel het geval is. 

Uitstel tot er meer duidelijkheid is, zou een logisch gevolg zijn geweest. De Seniorencoalitie 
pleitte daar voor. Een pleidooi dat niet alleen door een groot deel van de oppositie in de 
Tweede Kamer werd overgenomen, maar bijvoorbeeld ook door de hoofdredactie van De 
Telegraaf. 

Maar dat uitstel komt er dus vooralsnog niet. Wel zal het eerste debat, een zogenaamd 
‘wetgevingsoverleg’ (dat niet in de grote, plenaire zaal plaatsvindt), in twee delen worden 
geknipt. Reden daarvoor is de grote hoeveelheid spreektijd die veel partijen hebben 
aangevraagd. Dat is overigens een indicatie voor de vele vragen die bij veel woordvoerders 
nog leven. De Koepel Gepensioneerden zal die woordvoerders, op hun verzoek, overigens 
voorzien van de nodige argumenten waarom de rekensommetjes van de minister, en haar 
reactie daarop, niet kloppen. 

Tenslotte: zoals eerder aangegeven, is het belangrijk dat gepensioneerden laten zien dat er 
voor hen veel op het spel staat. Zij zijn namelijk degenen die de gevolgen van het niet 
koopkrachtiger worden van hun pensioen direct in hun portemonnee voelen. 

Daarom opnieuw de uitnodiging om het debat (dat om 10.00 uur begint) bij te wonen. 
Aanmelden kan via onderstaande link (let op het aanvinken van de juiste datum: 12-09-
2022), maar hoeft niet. Wel nodig is het meenemen van een identiteitsbewijs. U vindt de 
Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg 67 in Den Haag (naast het Centraal Station). 

Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

  

Vitaal en gezond ouder worden met behulp van een 
gratis mini-cursus 

Wat is veroudering eigenlijk? Hoeveel moet ik bewegen, wat kan ik het beste eten? Hoe 
houd ik mijn spieren sterk? Nieuwsgierig naar de antwoorden? Meld u dan aan voor 
de gratis mini-cursus Vitaal en gezond ouder worden, die op 23 september 2022 van start 
gaat. 

 Wat en wanneer? 
Acht wekelijkse e-mailnieuwsbrieven met een interessante mix van filmpjes, feiten en 
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cijfers, verdieping, concrete tips en oefeningen om zelf mee aan de slag te gaan. Na 
inschrijving start de eerste editie op 23 september 2022 en na de laatste aflevering stopt 
de cursus automatisch. De onderwerpen en verschijningsdata zijn als volgt: 

1. Hoe oud ben ik eigenlijk? - vrijdag 23 september. 
2. Hoeveel moet ik bewegen? - vrijdag 30 september. 
3. Hoe zorg ik voor voldoende slaap en ontspanning? - vrijdag 7 oktober. 
4. Wat kan ik het beste eten? - vrijdag 14 oktober. 
5. Hoe houd ik mijn spieren sterk? - vrijdag 21 oktober. 
6. Hoe houd ik mijn darmen gezond? - vrijdag 28 oktober. 
7. Komt er straks een anti-verouderingspil? - vrijdag 4 november. 
8. Hoe word ik vitaal, gezond en gelukkig oud? Met de tien beste tips en een leuke 

afsluitende kennisquiz - vrijdag 11 november. 

Voor wie? 
Deze gratis mini-cursus is bedoeld voor een algemeen ouder publiek zonder academische 
voorkennis en is ontwikkeld door DuSRA-VOILA, het grootste samenwerkingsverband van 
experts op het gebied van veroudering in Nederland. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.leydenacademy.nl/vitaalouder 

  

 

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 

Bekijk onze dossiers 
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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  

   
  

  
 


