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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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Persbericht: Indexeren pensioenen moet nu echt
De Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties hebben het kabinet,
vakbonden en werkgevers deze week opnieuw opgeroepen om het indexeren van
pensioenen nu echt mogelijk te maken.
Veel senioren hebben zolang ze pensioen krijgen hun pensioen nog nooit verhoogd zien
worden: een ‘verloren generatie’. Als het kabinet nu niet ingrijpt, is ze zelf de
hoofdverantwoordelijke voor het verlies aan draagvlak onder haar plannen om het
pensioenstelsel te veranderen.
Lees hier het persbericht.

Het spel is op de wagen
Nadat de Koepel Gepensioneerden vanaf het begin al wees op het belang van het eindelijk
weer gaan indexeren van de pensioenen begint nu ook de politiek te bewegen. Namen
anderhalve maand geleden nog welgeteld vijf van de negentien partijen die de Tweede
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Kamer inmiddels telt de moeite om deel te nemen aan een debat over het
pensioenakkoord, tegenwoordig gaat het er ook in Den Haag zowat elke dag over.
En terecht: gepensioneerden die hun pensioen al meer dan tien jaar niet verhoogd hebben
zien worden nóg langer daarop laten wachten kan echt niet. Een ‘verloren generatie’ terwijl
de pensioenpotten jaar na jaar alleen maar fors toenemen is absoluut onaanvaardbaar.
Hoewel het kabinet de laatste weken opschuift en bereid lijkt indexatie dichterbij te
brengen, is dat vooral nog een beweging op papier. En niet in de portemonnee van
gepensioneerden.
Duidelijk is dat het kabinet haar pensioenakkoord alleen maar binnenhaalt als ze andere
partijen weet te overtuigen. Rutte 4 heeft immers geen meerderheid in de Eerste Kamer.
Men zal dus steun moeten zoeken. Dat zal men naar verwachting niet doen bij de partijen
die helemaal niks van het akkoord moeten hebben en zeggen ‘schaf de rekenrente af en we
zijn er’. Moties daarover worden telkens met een grote meerderheid weggestemd. En elke
keer dat dat gebeurt, voelt het kabinet minder noodzaak om de rekenrente af te schaffen.
Kansrijker is wellicht de opstelling van partijen als Groen Links en de PvdA. Nu die geen
deel uitmaken van het nieuwe kabinet hebben ze hun handen vrij. Om eisen te stellen. Het
lijkt erop dat dat nu gaat gebeuren. Zo maakte bijvoorbeeld de PvdA deze week een punt
van de door de Koepel gewenste snelle indexatie.
Wordt vervolgd dus.

Koepel stuurt brief aan Kamerleden
Aanstaande maandag (25 oktober) bespreekt de Tweede Kamer de initiatief-nota “Een eigen thuis, voor
nu en morgen” met minister Hugo de Jonge van VWS.
https://www.tweedekamer.nl/debat_en_vergadering/commissievergaderingen/details?id=2021A03340
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De Koepel Gepensioneerden heeft gisteren een brief gestuurd aan de deelnemende Kamerleden. In
de brief wordt een achttal aandachtspunten aangedragen rondom het thema ‘wonen en senioren’ en de
Koepel vraagt de Kamerleden om deze punten te betrekken bij het overleg.
Uit de inhoud van de brief blijkt duidelijk dat de Koepel van mening is dat er nu niet nóg meer studies
en onderzoeken moeten worden gedaan, maar dat het tijd is om spijkers met koppen te slaan.
U leest de brief aan de Kamerleden hier.

Tweederangsburgers? Eersteklasburgers!!
Politiek en media gebruiken graag het frame (beeld) dat ouderen in Nederland ‘niks te
klagen hebben, maar dat wel de hele dag doen’. Ze hebben er tenslotte de tijd voor, wordt
er dan vaak bij gedacht. Dat beeld, hoe onterecht ook, loopt senioren behoorlijk voor de
voeten. Of het nou in de pensioendiscussie is of over de wooncrisis gaat, de gedachte is
dat ouderen hun zaakjes goed voor elkaar hebben: een fraai pensioen, een eigen huis. En
ongetwijfeld ook een caravan. Vervolgens wordt dat afgezet tegen de situatie waarin veel
jongeren verkeren: die moeten maar afwachten of er straks nog een pensioen is en wonen
noodgedwongen langer bij hun ouders (of in de caravan van hun grootouders), omdat de
woningmarkt op slot zit.
Datzelfde beeld leidt ertoe dat bijvoorbeeld politieke partijen zich nauwelijks voor ouderen
interesseren. De gedachte lijkt soms te zijn: ‘Als ouderen na alle keren dat we ze hebben
teleurgesteld nog steeds op ons stemmen, dan zullen ze dat wel blijven doen. Daar hoeven
we ons niet meer voor in te spannen.’ En dus spelen senioren en hun belangen een steeds
kleinere rol in beleids- en besluitvorming. Wat daar overigens niet bij helpt, is dat clubs die
wel voor ouderen opkomen dan wel zeggen dat te doen (in de politiek bijvoorbeeld) soms
drukker met zichzelf of elkaar zijn dan met hun achterban.
Door die beeldvorming staan ouderen in discussies vaak al met 2-0 achter. Daar wil de
Koepel Gepensioneerden verandering in brengen. Niet door te klagen. Niet door steeds
‘vroeger was alles beter’ te zeggen. Niet door te beweren dat ‘ouderen ons land hebben
opgebouwd en jongeren verwend zijn’.
Maar door de feiten te benoemen. Dat niet alle ouderen een goed pensioen of een eigen
huis hebben. Dat dat pensioen bijvoorbeeld al dik tien jaar niet is verhoogd en soms zelfs is
verlaagd. Dat een eigen huis niet betekent dat je tonnen op de bank hebt. Dat veel
ouderen wel willen maar niet kunnen verhuizen, omdat de woningmarkt ook voor hen op
slot zit. Dat ouderen al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen. En door te
laten zien dat ouderen (met al hun levenservaring, hun kennis en hun inzet als vrijwilliger of
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mantelzorger) van onschatbare waarde zijn in onze samenleving. Net zoals jeugdig
enthousiasme en nieuwe ideeën trouwens.

SER nieuwsbrief oktober
In deze SER nieuwsbrief twee onderwerpen betreffende pensioenen. Klik hier om de
nieuwsbrief te lezen.

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
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3500 GB Utrecht
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