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Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 22, 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 22 

zaterdag 28 mei 2022 

  



2

 

Radiospotjes waarschijnlijk op 1 juni de lucht in 

Op 1 juni is het zo ver: vanaf die dag worden luisteraars van NPO 1, 4 en 5 drie weken lang 
drie keer per dag opgeroepen om de door de Koepel Gepensioneerden en haar collega-
organisaties in de Seniorencoalitie online gezette petitie tegen het huidige wetsvoorstel 
Toekomst Pensioenen te ondertekenen. 

Mocht u dat nog niet hebben gedaan, dan hoeft u niet op de radiospotjes te wachten 
uiteraard. Ondertekenen kan namelijk nu al. Via deze link: Pas de pensioenwet aan - 
Petities.nl 

Meer informatie over onze pensioenacties vindt u op de speciale actiewebsite die onlangs 
online is gegaan: Pas de pensioenwet aan! 
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Behandeling wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in 
de vertraging? 

Het kabinet heeft de turbo erop gezet als het gaat om de behandeling van het eind maart 
ingediende wetsvoorstel Toekomst Pensioenen. Doel daarvan is de behandeling ervan te 
hebben afgerond voor de zomer, zodat direct daarna de Eerste Kamer aan de slag kan. Op 
die manier, zo is de hoop, kan de wet op 1 januari 2023 in werking treden. Dat is overigens 
een jaar later dan oorspronkelijk de bedoeling was. 

Hoewel de Tweede Kamer over haar eigen agenda gaat, en dus ook bepaalt wanneer en in 
welk tempo wetsvoorstellen worden behandeld, heeft het er alle schijn van dat ook die 
snelheid wil maken. Althans, de meerderheid van het parlement (zijnde de coalitiepartijen 
die er de meerderheid hebben en besluiten dus kunnen doordrukken). De inkt van het 
wetsvoorstel, dat honderden pagina’s telt, was nog niet droog of de eerste zogenaamde 
schriftelijke vragenronde was al een feit. Zelfs nog vóórdat rondetafelgesprekken konden 
worden georganiseerd met deskundigen en belanghebbenden (waaronder 
gepensioneerden). Dat is uitzonderlijk, want meestal leveren die juist informatie op waarop 
Kamerleden hun vragen baseren. Binnen een mum van tijd, waarbij de ambtenaren van het 
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vermoedelijk flink wat overuren hebben 
gemaakt, werden de talloze vragen uit bedoelde vragenronde beantwoord. In een epistel 
van zo’n 150 pagina’s. 

Inmiddels heeft de Tweede Kamer echter besloten tot twee extra stappen: een tweede 
schriftelijke vragenronde (mede naar aanleiding van de rondetafelgesprekken) en een extra 
rondetafelgesprek. De kans dat die het kabinet gaan afbrengen van haar voornemen de 
wetsbehandeling in de Tweede Kamer nog voor de zomer af te ronden, is echter niet heel 
groot. Ook de extra vragen zijn inmiddels beantwoord en het gevraagde extra gesprek 
(over het in alle gevallen schrappen van het zogenaamde ‘individuele bezwaarrecht’) heeft 
vorige week plaatsgevonden. 

De Koepel Gepensioneerden en haar partners in de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB 
en NOOM) hebben eerder aangedrongen op zorgvuldigheid boven snelheid. Vanwege de 
complexiteit van het wetsvoorstel en de immense belangen die ermee gemoeid zijn. 
Eenzelfde pleidooi werd gehouden door verschillende deskundigen uit pensioenpraktijk en 
wetenschap. Het lijkt er voorlopig op dat een en ander tegen dovemansoren is gezegd. 

Wordt vervolgd. En snel ook dus. 
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Foutje in vorige Nieuwsbrief 

In de vorige Nieuwsbrief werd aandacht besteed aan de aangepaste plannen van het 
kabinet met betrekking tot de koppeling van de AOW en het wettelijk minimumloon. 
Anders dan in het regeerakkoord aangekondigd, zal de AOW straks (vermoedelijk 
gedeeltelijk) wèl meegroeien met de voorziene extra verhoging van het wettelijk 
minimumloon. 

De rekening daarvoor echter wordt voor een belangrijk deel bij senioren zelf neergelegd. 
De befaamde ‘sigaar uit eigen doos’. Dat gebeurt onder andere door het schrappen van de 
zogenaamde InkomensOndersteuning AOW-gerechtigden (IOAOW). Die voorziet in een 
maandelijkse bijdrage van momenteel iets meer dan 25€ per maand voor alle AOW’ers. In 
de vorige Nieuwsbrief werd die verward met de zogenaamde ‘IOAW’, de Wet 
Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Werknemers. Dat was 
dus onjuist. 

  

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. 

 

  

 

  

Bekijk onze dossiers 
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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 dat te doen. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief blijven 

ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


