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Geen afbeeldingen? Webversie

De grootste seniorenorganisatie in Nederland met ruim 150 organisaties
van gepensioneerden en de seniorenorganisaties KBO-Brabant en FASv.
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‘Pensioen-erfenis’ eerlijk verdelen graag!
‘Hoe verdeel je een erfenis van 1700 miljard?’ Zo luidde onlangs de kop van een artikel in
Het Financieele Dagblad.
In dat artikel werd ingegaan op de volle pensioenpotten bij pensioenfondsen die als het
nieuwe pensioenstelsel er komt over werkenden en gepensioneerden moeten worden
verdeeld. Want dat moet wel eerlijk gebeuren natuurlijk. Als je te weinig geld meekrijgt
naar die nieuwe regeling heb je daar de rest van je leven last van. Dat geldt zeker voor
gepensioneerden. Die hebben daarna immers geen 40 of 50 jaar meer waarin hun
pensioenvermogen nog ontzettend kan gaan groeien.
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Daarom heeft John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden, in datzelfde
artikel opnieuw aangegeven dat gepensioneerden bij die verdeling recht hebben op hun
eerlijke deel. En dat daarbij dus rekening met worden gehouden met bijvoorbeeld het feit
dat hun pensioenen vaak al jarenlang niet zijn verhoogd, en in honderdduizenden
gevallen zelfs zijn verlaagd. Dat heeft heel veel senioren aardig wat koopkracht gekost.
Hoewel de vermogens van pensioenfondsen zijn geëxplodeerd is het aandeel van
gepensioneerden daarin de laatste jaren met maar liefst een kwart afgenomen.
Boosdoener: de lage rente. Daardoor is feitelijk heel wat geld ‘van oud naar jong’ gegaan.
Bij de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel móet daar een oplossing voor komen.
Anders dreigt, in de woorden van Kerstens in de krant, ‘een verloren generatie
gepensioneerden’. En dat is onaanvaardbaar.

Digitale wilsverklaring
Iedereen, jong en oud, kan de regie over zijn leven verliezen en kan wilsonbekwaam
worden. In 2025 zijn 5 miljoen mensen 65+, hiervan zal helaas de helft ziek worden, zo
krijgt 1:3 vrouwen te maken met dementie.
Het opstellen van een wilsverklaring geeft rust voor jezelf en je naasten. De Digitale
Wilsverklaring bij Voor-Morgen kan 24 uur per dag geheel zelfstandig thuis online worden
opgesteld. Hij is betaalbaar, rechtsgeldig, en bovendien voorzien van een persoonlijke
toelichting in een video. De gegevens zijn beveiligd en versleuteld en alleen voor de
opsteller te wijzigen. Een arts kan de wilsverklaring digitaal inzien, de echtheid
controleren. Voor-Morgen zendt een jaarlijkse herinnering om uw verklaring up-to-date en
actueel te houden! De arts weet dus altijd wat het laatste exemplaar is.
Voor-Morgen pleit ervoor dat iedereen een medische wilsverklaring opstelt. Hierin leg je
vast welke behandelingen je wel/niet wenst of welke zorgwensen je hebt voor als je het
zelf niet meer kan en wijs je een vertegenwoordiger aan
De Digitale Wilsverklaring van Voor-Morgen (www.Voor-Morgen.nl) geeft
duidelijkheid, ontzorgt u en uw naasten en geeft u een kleinere kans als kasplant het
leven te moeten eindigen. Met uw Digitale Wilsverklaring voorkomt u verder een hoop
gedoe en narigheid.
Heel veel mensen hebben dit gelukkig al geregeld. U toch ook?
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Onderzoek naar gezond ouder worden
Bent u 55+ en wilt u bijdragen aan wetenschappelijk onderzoek naar gezonde
veroudering? Klik dan op deze link naar de flyer Senioren Doen Mee en draag bij aan het
onderzoek om het samenspel in kaart te brengen tussen verschillende factoren die gezond
ouder worden kunnen bevorderen. Om direkt op de website van Senioren Doen Mee te
komen, klikt u hier.
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Druk op pensioenoverleg opgevoerd
Zoals bij de laatste algemene vergadering op 16 juni jongstleden (en in het succesvolle
pensioenwebinar de week daarna) aangegeven, voert de Koepel Gepensioneerden
momenteel de druk op het overleg met minister Koolmees, vakbonden en werkgevers op.
Dat gebeurt samen met andere seniorenorganisaties.
Inmiddels nemen de partijen die het pensioenakkoord sloten de inbreng van de
gezamenlijke seniorenorganisaties serieus en gebeurt er iets met hetgeen wordt
ingebracht. Maar het gaat te langzaam en is nog onvoldoende concreet. Zo is men
afgestapt van het idee dat pas als het nieuwe stelsel er is sprake hoeft te zijn van een
concreet perspectief op indexatie. Men snapt nu dat dat juist ook al in de aanloop naar
dat nieuwe stelsel moet. Anders kun je bij de dik tien jaar dat de meeste pensioenen niet
zijn verhoogd er nog eens vijf bijtellen; want het nieuwe pensioenstelsel gaat pas in 2026
of 2027 in. Maar wanneer dat concrete perspectief er dan komt is nog niet duidelijk. En
die duidelijkheid moet er wel komen. Hetzelfde geldt als het gaat om de eis van de Koepel
Gepensioneerden en collega- seniorenorganisaties dat straks ‘eerlijk naar het nieuwe
pensioenstelsel’ moet worden overgestapt. Daarbij moet op de een of andere manier
rekening worden gehouden met het feit dat gedurende een reeks van jaren in de
pensioenfondsen geld van gepensioneerden naar werkenden is gevloeid. De pensioenen
van ouderen werden immers niet geïndexeerd terwijl de premie van werkenden lager was
dan eigenlijk zou moeten. Ook daarvan zeggen minister en sociale partners inmiddels dat
ze snappen dat daar vóór de overgang naar het nieuwe stelsel naar moet worden
gekeken, maar hoe dat gaat gebeuren is nog niet helder.
Daarom heeft voorzitter John Kerstens namens de Koepel Gepensioneerden er in een
apart overleg tussen seniorenorganisaties en minister Koolmees stevig op aangedrongen
dat die laatste echt iets moet laten zien richting gepensioneerden, omdat hij anders het
draagvlak voor zijn plannen verspeelt. De minister heeft daarbij aangegeven op dat
duidelijke signaal te willen ‘kauwen’ en daar in een volgend overleg met
seniorenorganisaties op terug te zullen komen.
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Deze zomer vindt op verzoek van seniorenorganisaties ook nog afzonderlijk overleg plaats
met vakbonden CNV en FNV. Want die zeggen in de krant wel dat ook zij vinden dat
sprake moet zijn van een snel perspectief op indexatie, maar maken hun woorden aan
tafel met de minister niet waar. En dat terwijl ook bij de senioren in hun eigen
organisaties de onvrede over de uitwerking van het pensioenakkoord toeneemt.
Wordt vervolgd dus.

Geldmaten voor het storten en opnemen van
munten
Bij een groot aantal filialen van Gamma en Karwei staan sinds kort geldmaten voor het
storten en opnemen van munten. Deze muntautomaten zijn te gebruiken door de
rekeninghouders van ABN AMRO, ING en Rabobank. Per bank kunnen andere regels of
voorwaarden voor gebruik gelden.
Geldmaat streeft ernaar om de muntautomaten gelijkmatig over het land te verspreiden.
Door samen te werken met Intergamma, het moederbedrijf van Gamma en Karwei,
realiseren we een landelijke spreiding van muntautomaten. De muntautomaten staan
binnen bij een vestiging van Gamma of Karwei. Deze winkels hebben ruime
openingstijden, zijn goed bereikbaar en hebben voldoende parkeergelegenheid.
Nog niet alle muntautomaten zijn geplaatst, dat gebeurt de komende maanden. Er komen
minimaal 170 automaten voor het opnemen van muntrollen en 550 automaten voor het
storten van munten van Geldmaat in Nederland te staan, grotendeels in filialen van
Intergamma. De automaten zijn eenvoudig te vinden via de locatiewijzer op geldmaat.nl.
U filtert op Geldmaat en vervolgens op munten opnemen of munten storten.
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Meer informatie over de muntenautomaten, inclusief een handleiding voor gebruik, is te
vinden op geldmaat.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.

Bekijk onze dossiers

Koepel Gepensioneerden
Postbus 2069
3500 GB Utrecht
T: 030 - 28 46 080
E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl
W: www.koepelgepensioneerden.nl
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