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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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Pensioenfondsen staan er beter voor maar geen 
optimisme over koopkracht 

De grote pensioenfondsen staan er beter voor dan vele jaren is getoond. Maar het is zeer 
de vraag of er later dit jaar mag worden geïndexeerd. Bovendien zal een eventuele 
verhoging de stijgende prijzen zo goed als zeker niet bijhouden. 

Daarvoor waarschuwen de gezamenlijke ouderenbonden ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en KBO-Brabant in een reactie op de cijfers van de grote 
pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en de metaalfondsen PME en PMT.  

Het grootste fonds van Nederland, ABP, noteerde per 31 december 2021 een actuele 
dekkingsgraad van 110,2 procent. Indexeren gebeurt op basis van de beleidsdekkingsgraad, 
de gemiddelde dekkingsgraad van de laatste twaalf maanden. Die beleidsdekkingsgraad 
bedraagt 102,8 procent. Die komt niet in de buurt van de 110 procent volgens de huidige 
regels.  

Als in de tweede helft van dit jaar de grens wordt verlaagd naar 105 procent – volgens de 
regelgeving die nu in voorbereiding is – moet de beleidsdekkingsgraad de komende periode 
dus flink moeten stijgen. Om de pensioenen met twee procent te verhogen, moet de 
beleidsdekkingsgraad ten minste 107 procent worden, omdat na de verhoging de 
dekkingsgraad niet onder de 105 mag komen. 

Zelfs als dat kleine wonder zou geschieden, betekent dat nog weinig voor de 
koopkracht. De inflatie was in 2021 circa 3 procent, maar in 2022 wordt door 
Raboresearch 3,8 procent verwacht. Met een door De Nederlandsche Bank toegestane 
verhoging van 1,7 procent (peildatum november) loopt de koopkracht van pensioen nog 
steeds dik 2 procent terug. De pijn wordt dus wel iets verzacht maar niet weggenomen. 

Met een dergelijke verhoging blijft de reële trend van de afgelopen twaalf jaar overeind. 
Pensioenen bij vier van de grote fondsen (alleen Bouw scoort beter) lopen al 20 tot 25 
procent in koopkracht achter en gevreesd moet worden dat die achterstand alleen maar 
oploopt. Ouderenorganisaties pleiten er daarom voor om de regels zo aan te passen, dat de 
pensioenen niet meer worden uitgehold. Het kabinet moet de belofte van een 
koopkrachtig pensioen nu eindelijk waarmaken, waar gepensioneerden in de koopkracht al 
jaren achterblijven bij andere groepen. 

De gezamenlijke ouderenorganisaties hebben eerder gereageerd op de aanpassing van de 
indexatieregels. Zie daarvoor: Gepensioneerden kopen niets voor versoepeling indexatie 

  

Uit de SER nieuwsbrief: Cijfers CBS 2019 over 
werknemers zonder aanvullend pensioen 
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Het CBS heeft nieuwe cijfers gepubliceerd over de omvang van de ‘witte vlek’. De witte 
vlek staat voor het aantal werknemers dat geen aanvullend pensioen opbouwt. Lees hier 
verder.... 

  

 

Juiste kop: nòg meer koopkrachtverlies ouderen 

Deze week was het weer zo ver: jubelverhalen in de media over onze pensioenen. Dankzij 
een langzaam oplopende rente en een fors rendement op de beleggingen (die overigens de 
laatste weken juist weer flink in waarde dalen) zijn de dekkingsgraden van 
pensioenfondsen de afgelopen tijd gestegen. En dat is natuurlijk goed nieuws. 

Dat kan namelijk betekenen dat voor meer mensen de verhoging van hun pensioen een 
stapje dichterbij komt. En dat wordt tijd. De afgelopen twaalf/dertien jaar zijn de meeste 
pensioenen immers maar liefst zo’n 20% gaan achterlopen bij de prijsstijgingen in diezelfde 
periode. Een fors koopkrachtverlies van het aanvullend pensioen dus. 

Wat in alle kranten en op Teletekst echter níet werd gemeld, is dat dat koopkrachtverlies 
verder oploopt. Oók in die gevallen dat de pensioenen kunnen worden verhoogd. Ga maar 
na: áls pensioenen al kunnen worden verhoogd (voor het overgrote deel van de 
gepensioneerden is dat ook na de nieuwe cijfers overigens nog niet het geval), dan zal dat 
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volgens de maatstaven van De Nederlandse Bank met maximaal zo’n 1,7% zijn. En dat 
terwijl voor dit jaar een inflatie van dik 3,5% wordt verwacht. 

Dat betekent dus dat zo’n verhoging nog steeds betekent dat je pensioen minder waard 
wordt. Net als al die afgelopen jaren. En dat het ook ongeveer net zo veel minder waard 
wordt als al die jaren: bijna 2%. Door het simpele feit dat ook nu de verhoging van de 
pensioenen de inflatie niet bijhoudt. 

Wat zou het toch mooi zijn als ook dàt er eerlijk bij zou worden verteld. 

  

 

Aandacht voor senioren in eerste debat over de 
woningmarkt 

Deze week maakte de Tweede Kamer kennis met de minister van Volkshuisvesting. Een 
nieuwe kabinetspost, die overigens wordt ingevuld door een oude bekende: Hugo de 
Jonge, tot voor kort minister van Volksgezondheid. 

In dat eerste debat (een ‘debat op hoofdlijnen’) kwam ook nadrukkelijk de positie van 
senioren op de woningmarkt aan de orde. Meerdere partijen besteedden daar aandacht 
aan. En de minister deed dat ook. Deze keer niet in het frame ‘oud tegen jong’, waarbij 
senioren wordt verweten dat ze ‘te lang in te grote huizen blijven zitten waardoor jongeren 
geen woning kunnen vinden’. Maar op de manier waar de Koepel Gepensioneerden al een 
tijd voor pleit: erken dat wanneer er voldoende passende en betaalbare woonruimte voor 
senioren wordt gecreëerd de doorstroming op de woningmarkt pas echt op gang komt. Leg 
daar dus ook de focus op. En neem als rijksoverheid op dat punt de regie stevig in handen. 
Niet nòg meer rapporten of verzoeken aan anderen om plannen te maken, maar heldere 
afspraken over ‘aantallen en jaartallen’ en de weg vrijmaken voor het realiseren daarvan. 
Door voldoende middelen ter beschikking te stellen, procedures sneller te laten verlopen 
en senioren en hun organisaties actief bij een en ander te betrekken. 

Dat, en het feit dat in het coalitieakkoord ‘voldoende bouwen voor senioren’ (na de 
eerdere lobby van de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties) een plek 
heeft gekregen, stemt positief. Maar uiteraard blijft de Koepel de vinger aan de pols 
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houden of er ook ècht iets gebeurt. En of senioren daarbij betrokken worden, zodat er ook 
echt vóór hen wordt gebouwd. Het eerste contact daarover met minister De Jonge is 
inmiddels gelegd. 

  

Volg Koepel-voorzitter John Kerstens op Facebook. 

Inmiddels heeft voorzitter van de Koepel Gepensioneerden John Kerstens een eigen 
pagina op Facebook. Daarop doet hij regelmatig verslag van zijn werkzaamheden en leest u 
over de activiteiten en opvattingen van de Koepel Gepensioneerden. 

Als u net als inmiddels meer dan 7000 senioren John Kerstens wilt volgen, klik dan 
hier: https://m.facebook.com/www.johnkerstens.nl 

  

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 dat te doen  Zo zorgt u ervoor dat 

andere lezers de nieuwsbrief blijven ontvangen! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  

 

Bekijk onze dossiers 


