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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: vrijdag 2 september 2022 16:08
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 39, 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 39 

vrijdag 2 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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Seniorencoalitie: nog dit jaar koopkrachtmaatregelen 
nodig 

De Seniorencoalitie vindt het teleurstellend dat het kabinet vooralsnog niet van plan lijkt te 
zijn om met maatregelen te komen die de koopkracht nog dit jaar verbeteren. Wel is het 
goed nieuws dat de AOW vanaf 1 januari waarschijnlijk flink omhoog gaat. 

Bij mensen met lagere en middeninkomens, waaronder ouderen met alleen AOW of met 
een klein aanvullend pensioen, is de financiële nood hoog en daarom is er direct actie 
nodig. Zij kunnen niet nog ruim vier maanden wachten op een verbetering van hun 
inkomen. De Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel Gepensioneerden en NOOM) 
stelt voor om AOW’ers eenmalig € 500 netto uit te keren om de lasten op korte termijn te 
verlichten. 

Volgens de uitgelekte plannen gaat het minimumloon per 1 januari met 10% omhoog, en 
daarmee ook de daaraan gekoppelde AOW-uitkering. Op basis van de huidige cijfers gaat 
de AOW dan met ongeveer € 150 bruto per maand omhoog voor alleenstaanden en met 
ongeveer € 90 bruto voor gehuwden/partners. Dat is goed nieuws, vindt de 
Seniorencoalitie, al zal het zeker niet alle gestegen kosten kunnen compenseren. De 
seniorenorganisaties gaan ervan uit dat de rekening voor deze AOW-verhoging niet – zoals 
in eerdere plannen – bij de ouderen zelf wordt neergelegd. 



3

Het kabinet zou verder van plan zijn de zorg- en huurtoeslag te verhogen. Ook dat is een 
positieve ontwikkeling, al is nog niet duidelijk met hoeveel de toeslagen omhoog gaan. 
Daarnaast is nog onduidelijk hoe sterk de energiebelasting wordt verlaagd. De 
Seniorencoalitie is daarom erg benieuwd naar de verdere invulling van het 
koopkrachtpakket. 

Het voorstel om de arbeidskorting te verhogen is goed voor werkenden, maar vergroot 
volgens de Seniorencoalitie wel de kloof tussen werkenden en niet-werkenden. 
Werkenden zijn er de afgelopen 11 jaar bijna 18% in koopkracht op vooruit gegaan, 
gepensioneerden hebben bijna 5% moeten inleveren. Het is niet reëel om te verwachten 
dat die kloof snel gedicht wordt, maar hij zou in elk geval niet groter moeten worden 

  

 

Kom op 12 september naar het pensioendebat in de 
Tweede Kamer! 

Op 12 september is het zo ver: dan debatteert de Tweede Kamer voor het eerst over de 
nieuwe Pensioenwet. Hoewel (met de betrokkenheid van vakbonden en werkgevers) een 
breed maatschappelijk draagvlak voor de nieuwe wet wordt gesuggereerd, is daar geen 
sprake van. Alle seniorenorganisaties in Nederland, geen enkele uitgezonderd, zijn 
uitermate kritisch op de wet. Die maakt de belofte van een koopkrachtig pensioen niet 
waar, garandeert niet dat gepensioneerden bij de overgang naar een nieuw pensioenstelsel 
(het zogenaamde ‘invaren’) krijgen wat hen toekomt en maakt van hun medezeggenschap 
(over hún geld tenslotte) een wassen neus. 

U kunt dat debat bijwonen. Sterker nog: het is heel erg belangrijk dat gepensioneerden de 
12e massaal aanwezig zijn. Dat bevestigt nog eens dat de wet juist bij gepensioneerden, die 
de gevolgen van een slechte wet direct in hun portemonnee voelen, níet op draagvlak kan 
rekenen. 
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Hoewel aanmelden niet nodig is (dat kan ter plekke), biedt de Tweede Kamer de 
mogelijkheid om u van tevoren al als bezoeker te registreren. Dan bent u 12 september 
sneller binnen. Aanmelden kan via onderstaande link: 

Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Als u zich heeft aangemeld (dat duurt nog geen minuut), ontvangt u een bevestigingsmail. 
Denkt u erom dat u in ieder geval altijd een geldig legitimatiebewijs bij u heeft. Omdat het 
Binnenhof wordt gerenoveerd, vergadert de Tweede Kamer tijdelijk ergens anders: in het 
oude Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het adres daarvan is Bezuidenhoutseweg 67, Den 
Haag. Dat is naast het Centraal Station. Komt u met de auto, dan kunt u parkeren in de 
parkeergarage naast het tijdelijke Kamergebouw (Q-Park CS New Babylon, Prinses 
Irenestraat 1). 

Het debat begint om 10.00 uur. U kunt zo lang of zo kort blijven als u wilt. Tot dan! 

  

 

Oproep aan pensioenfondsen de wet na te leven 

Op basis van artikel 115h van de Pensioenwet zijn pensioenfondsen verplicht 
medewerking te verlenen aan het vergroten van de bekendheid van verenigingen van 
gepensioneerden. Op die manier kunnen die zichzelf aan hun potentiële achterban (de 
gepensioneerden bij het pensioenfonds) presenteren en melden wat ze doen. Tegen de 
achtergrond van de nieuwe Pensioenwet (waarin gepensioneerdenverenigingen voor het 
eerst een plek krijgen) is dat extra belangrijk: het zijn straks immers die verenigingen die 
namens gepensioneerden gebruik kunnen maken van het in de wet verankerde nieuwe 
‘hoorrecht’. Dat die verenigingen beter bekend worden bij gepensioneerden en dat die 
laatste lid kunnen worden, vergroot het draagvlak onder de positie die de verenigingen 
straks in het kader van hun hoorrecht innemen. Daar is iedereen bij gebaat. 



5

Veel pensioenfondsen bieden lid-verenigingen van de Koepel al de gelegenheid 
gepensioneerden te benaderen of besteden zelf aandacht aan onze lid-verenigingen, maar 
dat gebeurt niet overal. Daarom heeft de Koepel Gepensioneerden in een brief aan de 
Pensioenfederatie nog eens aangedrongen op naleving van bedoeld wetsartikel. Daarbij 
wordt onder meer gewezen op de opmerking van de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in de Memorie van Toelichting van de nieuwe wet dat gepensioneerden 
door vakbonden onvoldoende worden betrokken bij voor hun pensioen belangrijke 
besluiten. Juist daarom geeft ze nu verenigingen van gepensioneerden een rol in de wet. 

De brief aan de Pensioenfederatie leest u hier. 

  

 

Laatste kans om te tekenen! 

Op dinsdag 6 september, de dag dat de Tweede Kamer officieel weer begint na het 
zomerreces, bieden voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden en zijn 
collega’s van ANBO, KBO-PCOB en NOOM de petitie ‘PAS DE PENSIOENWET AAN’ aan 
de voorzitter van de vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de 
pensioenwoordvoerders van alle politieke partijen aan. In de petitie worden de 
verbetervoorstellen van de Seniorencoalitie nog eens vermeld: 

-          Zorg voor een echt koopkrachtig pensioen (dat is immers de belofte van politiek, 
vakbonden en werkgevers toen ze in 2019 een pensioenakkoord sloten); 

-          Maak duidelijk dat naar de overgang naar een nieuw pensioenstelsel een eerlijke 
verdeling van de overvolle pensioenpotten plaatsvindt, waarbij ook gepensioneerden (die 
hun pensioen jarenlang niet verhoogd zagen) hun eerlijke deel krijgen, en 

-          Geef gepensioneerden echte zeggenschap over hun pensioen, zeker nu ook de 
minister zelf heeft aangegeven dat hun belangen niet altijd door vakbonden worden 
behartigd. 
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Het is uiteraard zaak dat zoveel mogelijk mensen de petitie ondertekenen. Dit weekend is 
daartoe de laatste kans. Verzoek aan alle lid-verenigingen is dus ook dit bericht snel en 
massaal met hun achterbannen te delen. 

Pas de pensioenwet aan - Petities.nl 

  

 

Kamervragen over belangrijke rekenfout Ministerie 

Eerder wezen wij er in onze Nieuwsbrief op dat de Minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid in een van de stukken in aanloop naar de behandeling van het 
wetsvoorstel ‘Wet Toekomst Pensioenen’ een belangrijke rekenfout heeft gemaakt. In een 
tabel waaruit zou moeten blijken dat het met de koopkracht van het pensioen in de nieuwe 
wet wel goed zit, was een fout geslopen. Met als gevolg dat juist het tegenovergestelde 
eruit blijkt. 

Dat raakt aan het belangrijkste punt van kritiek dat de Koepel Gepensioneerden heeft op 
het wetvoorstel: de belofte dat het pensioen ‘koopkrachtiger’ wordt, wordt niet 
waargemaakt. 

Binnenkort spreekt Koepel-voorzitter John Kerstens de minister over een en ander. Maar 
afgelopen week stelden al drie Kamerleden die de Koepel in het kader van de lobby 
rondom het wetsvoorstel onlangs sprak extra vragen aan de Minister. Die vragen treft u 
hieronder aan. De Kamerleden Palland (CDA), Van Beukering-Huijbregts (D66) en Den 
Haan volgen daarin de kritiek van de Koepel Gepensioneerden en vragen zich met de 
Koepel af hoe de minister nu denkt alsnog een koopkrachtig pensioen waar te maken. 

Wordt vervolgd! 

Vragen TK 2022Z16031 
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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. 

 

  
  

 

 
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 


