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Welkom bij de Koepel Gepensioneerden
Beste lezers, in deze uitgebreide nieuwsbrief serveren wij een vijftal artikelen.
De beide voorzitters Jaap van der Spek en Joep Schouten trappen af met een
beschouwing over de huidige stand van zaken rond AOW en pensioenen in deze voor
ons allen spannende tijden.
Daarna volgt een korte uitleg van het verschil in nieuwsbrieven van de Koepel.
Hierover kwamen de afgelopen week wat vragen binnen.
Jan Pouw van de commissie Zorg, Welzijn en Wonen stuurde een kort artikel over
het Advies van de Raad van Ouderen.
In het verhaal van Maarten Maas wordt behalve aan Koopkracht en AOW ook
aandacht besteed aan de pensioenen en de zorg. Zeer de moeite waard om te lezen.
Tenslotte vraagt de redactie uw speciale aandacht voor het laatste artikel. Ook hier
gaat het over onze nieuwsbrief, die soms ineens niet meer in uw mailbox verschijnt.
Lees in dit artikel hoe dat komt en wat u vooral niet (en wel) moet doen als u de
nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
Wij wensen u veel leesplezier!

Van de voorzitters
Het Corona virus heeft het land stil gelegd en legt een enorme druk op mensen die werkzaam
zijn in vitale functies en vooral op mensen in de zorg. Niets dan bewondering voor deze mensen.
Ook hebben wij respect voor de regering en de wijze waarop die probeert sturing te geven aan
de beheersing van de verspreiding van het virus. Natuurlijk is er altijd (en vooral achteraf,
vrezen wij) te discussiëren over welke maatregelen nu goed en welke niet goed zijn. Tot op
heden lijkt het erop dat er verstandige keuzes zijn gedaan in deze moeilijke en ongekende
situatie. Laten we hopen en vertrouwen dat er op enig moment een einde komt aan deze bizarre
en voor veel mensen erg verdrietige tijd. Iedereen kent in zijn of haar nabijheid wel mensen die
ernstig ziek zijn geworden of zijn overleden. Het is goed als we elkaar in deze nare tijd bijstaan.
Het moet helaas op afstand, maar ook telefoontjes en internetberichtjes doen vaak al heel veel
goed. Laten we er ook nu voor elkaar zijn.
Ondertussen is door het ministerie besloten dat het werken aan een nieuw pensioencontract ook
behoort tot de vitale functies. Alles is erop gericht om eind mei/begin juni de knopen van het
pensioenakkoord door te hakken. Vooral omdat iedereen ervan overtuigd is dat er niet weer een
vervelende discussie gaat ontstaan over mogelijke kortingen. Doe moeten we met z’n allen voor
willen zijn. Als er een nieuw akkoord is zal dat zeker helpen. Voorlopig gaan de vergaderingen
per conference calls, skype en Webinars. Ook de klankbordgroepen worden daarbij weer
betrokken, hetgeen betekent dat we vanaf half april tot ver in mei veel tijd en energie zullen
moeten vrijmaken om adequaat tegenspel te geven, waar dat nodig is. Met een voorzichtig
optimisme over de ingeslagen contractweg, maar met nog heel veel zorgen over de transitie en
over de vraag wie voor de kosten zullen moeten gaan opdraaien. We zijn er nog niet.
Gelukkig worden de AOW en de pensioenen gewoon uitgekeerd. Hoewel we indexeringen
natuurlijk missen, is het wel een geruststellende gedachte dat we ons voorlopig geen zorgen
hoeven te maken over de uitbetalingen aan het einde van de maand. Ondanks de afschuwelijke
verhalen over de grote problemen op de financiële markten, de instortende economieën en de
sterk dalende dekkingsgraden van pensioenfondsen, nog steeds zeer sterk beïnvloed door de
lage rente, waarbij de crisis op de financiële markten er nog een schapje bovenop doet.
Gelukkig laten de pensioenfondsen zich niet van hun stuk brengen door de huidige

omstandigheden. Omdat ze weten dat ‘pensioenen’ en de opbouw ervan over zeer vele jaren
gaan. Je gek laten maken door (weliswaar grote) incidenten is nooit verstandig geweest. En…
aan het einde van het jaar (de situatie van 31 december is bepalend) zullen we er als Koepel
Gepensioneerden alles aan doen om te voorkomen, dat de verkeerde maatregelen worden
genomen.
We wensen u heel veel sterkte, moed, vertrouwen en aandacht voor elkaar in deze moeilijke
tijden.
Jaap en Joep

Advies Raad van Ouderen over gezondheidsbevordering ouderen
De Raad van Ouderen (RvO) brengt op verzoek van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) adviezen uit maar kan ook ongevraagd de minister adviseren. In de Raad zit een
tweetal vertegenwoordigers van Koepel Gepensioneerden.
Ouderen willen graag zo lang mogelijk gezond en vitaal blijven. Daarin moeten zij zelf
investeren. Gemeenten hebben de wettelijke taak om ouderen hierin te stimuleren. Dat is
vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg).
De Raad maakt zich grote zorgen over de manier waarop een fors aantal gemeenten de
wettelijke taak uitvoert en heeft hierover een ongevraagd advies aan de minister van VWS
uitgebracht..
In het advies, dat u hier kunt lezen, heeft de Raad een aantal adviespunten opgenomen en
wordt toegelicht waarom er een kans is om ouderen er toe te brengen zelf regie te nemen bij
het vitaal ouder worden. Het spreekt voor zich dat de oudere daarvoor zelf de
eindverantwoordelijkheid heeft!

Bron: Raad van Ouderen

Zelfs het CPB weet het nu ook even niet…….
Begin maart leek de toekomst van Nederland er nog vrij voorspelbaar uit te zien, ook al waren
er enkele vraagtekens en ook wel wat donkere wolken, zeker op langere termijn. Die wolken
werden vooral veroorzaakt door het steeds grotere beroep dat op de Zorg zou worden gedaan
als gevolg van de dubbele vergrijzing: er komen steeds meer ouderen (effect van de naoorlogse
geboortegolf), en we worden gemiddeld ook zelf nog eens ouder dan vorige generaties. Dus
werd duidelijk, dat de Zorg veruit de grootste uitgavenpost van het Rijk zal worden.
(Zie ook de presentatie van Leo Bisschops in de Algemene ledenvergadering van onze koepel
van 4 maart).
De vraagtekens werden geplaatst, omdat moeilijk was in te schatten wat de effecten zouden zijn
van o.a. klimaatmaatregelen, Brexit, internationale handelsconflicten en de lange termijn
renteontwikkelingen.
Let wel: een pandemie werd daar niet bij genoemd. Maar helaas: nu staan al die prognoses op
de tocht, want door het corona-virus wordt de toekomst nog veel slechter te voorspellen dan we
toen nog dachten.
Vier scenario’s
Meer dan het schetsen van vier scenario’s voor 2020 en 2021 kan het Centraal Planbureau (CPB)
niet gaan (link naar de site: https://www.cpb.nl/scenarios-coronacrisis).
De vier scenario’s hanteren verschillende uitgangspunten voor de duur van alle beperkingen en
de diepte van de economische doorwerking. In alle scenario’s resulteert een recessie, het Bbp
(Bruto binnenlands product, dat is een maat voor de omvang van de Nederlands economie)
krimpt in 2020 met 1,2% tot 7,7%, afhankelijk van de snelheid van herstel van de economie. In
het lichtste scenario veert de economie al in het derde kwartaal van 2020 weer op, maar in het
zwaarste scenario ontstaan er ook problemen in de financiële sector en verslechtert het beeld
wereldwijd verder. In dat scenario zal er in 2021 een krimp van het Bbp van nog eens 2,7%
optreden.
In drie van de vier scenario’s is de neergang dieper dan in de financiële crisis van 2008/2009. En
in het zwaarste scenario loopt de werkloosheid op tot ruim 9%. Dit ondanks het steunpakket
van de Rijksoverheid.

Wat betekent dit voor ouderen?
AOW
De AOW kent een vaste berekeningswijze, namelijk een afleiding van het wettelijk
minimumloon. Wij rekenen er vast op, dat het AOW-niveau (dat hoger is dan het sociaal
minimum, c.q. de bijstand) in stand blijft, en dus ook de halfjaarlijkse indexatie.
Pensioenen
De uitkeringen in 2020 blijven overeind. Of dat ook in 2021 het geval zal zijn, is natuurlijk
onzeker.
Dat hangt immers formeel gesproken af van de eindstand op 31 december 2020. Wat wel opvalt
is, dat het CPB schrijft: “We nemen in alle scenario’s aan dat de pensioenuitkeringen in 2021

niet gekort worden vanwege de bijzondere omstandigheden, ondanks de klap die de
pensioensector in alle scenario’s oploopt”.
Uitkomsten blijven toch onzeker, bovendien lopen de besprekingen over een nieuw stelsel ook
door, met alles wat daarbij nog komt kijken en te beslissen valt, en waar wij – zoals bekend –
tot op zekere hoogte ook bij betrokken zijn.
N.B. Zie Nieuwsbrief 9 van 23 maart over onze brief aan minister Koolmees, waarin wordt
aangegeven dat als gevolg van de coronacrisis ook de pensioenen zwaar zullen worden geraakt.
In deze brief vraagt de Koepel Gepensioneerden aan het Kabinet om in ieder geval voor het eind
van het jaar ook voor gepensioneerden tot een vorm van crisis-compensatie te komen.
Zorg, wonen en welzijn
Zoals boven al genoemd: er is nu veel meer aandacht en geld voor de Zorg, maar van belang is
dat dit zo blijft, ook als we meer grip op de corona-pandemie hebben gekregen. Er zijn (positief
punt!) nogal wat rapporten uitgebracht in de afgelopen maanden over de verdere toekomst van
Zorg en Wonen, met tal van adviezen die door de Politiek kunnen en moeten worden opgepakt.
Koopkracht
Door verslechtering van de overheidsfinanciën liggen lastenverzwaringen meer voor de hand dan
lastenverlichting (er zal ook minder ruimte zijn voor tegemoetkomingen en compensaties). Wel
wordt er een lage inflatie verwacht, wat wijst op een geringe gemiddelde prijsstijging.
Tot slot: zoals bekend zijn volgend jaar maart de verkiezingen voor de Tweede Kamer, dus de
politieke partijen zullen naar verwachting in de loop van dit jaar met hun plannen komen, en
daarin duidelijkheid moeten geven over een aantal belangrijke keuzes, zeker ook op
bovengenoemde punten. Wij zullen daar zeer attent op zijn!

