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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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Brief naar de informateurs
Een paar weken geleden zijn de heren Koolmees en Remkes als kabinetsinformateurs aan
de slag gegaan. Hun opdracht: onderzoek de mogelijkheid van een nieuw kabinet van
VVD, D66, CDA en CU. Een kabinet Rutte 4 dus.
Eerder was de Koepel Gepensioneerden op bezoek bij informateur Hamer. Daar werd
samen met andere seniorenorganisaties het Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’
overhandigd (met voorstellen op het gebied van wonen, welzijn, zorg en koopkracht).
Deze week schreven we, mede namens die andere organisaties, de nieuwe informateurs
aan. https://www.koepelgepensioneerden.nl/.../2021.314-Brief...
Kern van die brief: geef bij de vorming van een nieuw kabinet invulling aan twee recente
moties waarin de Tweede Kamer uitsprak dat bedoeld Manifest deel moet uitmaken van
een nieuw regeerakkoord. En: zorg dat pensioenen nu snel kunnen worden verhoogd.
Niet enkel op papier, maar ook in de portemonnee van gepensioneerden.
Een citaat uit de brief over dat laatste punt:

‘Seniorenorganisaties dringen er overigens met dit schrijven opnieuw op aan dat bedoelde
serieuze aandacht [voor de positie van senioren] ook haar beslag krijgt in een
daadwerkelijk snelle indexatie van de pensioenen. Terwijl de vermogens van
pensioenfondsen jaar na jaar fors toenemen, zijn de pensioenen van de meeste senioren
inmiddels al meer dan tien jaar niet verhoogd (en in honderdduizenden gevallen zelfs
verlaagd). Als gevolg daarvan zijn de aanvullende pensioenen van miljoenen senioren
meer dan 20% gaan achterlopen bij de gestegen prijzen. Het is dan ook niet verrassend
dat gepensioneerden al jarenlang onderaan de meeste koopkrachtlijstjes bungelen. Daar
moet een eind aan komen.
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Hoewel er inmiddels sprake lijkt van enige beweging, heeft het er vooralsnog alle schijn
van dat hier slechts sprake is van een ‘schijnbeweging’: wel op papier, niet in de
portemonnee van de meeste gepensioneerden. Daardoor nemen onbegrip,
ontevredenheid en onrust behoorlijk toe en neemt het draagvlak onder het
pensioenstelsel en de daarin met het in 2019 gesloten pensioenakkoord voorgestelde
aanpassingen navenant af.’

SER nieuwsbrief 28 oktober
In deze nieuwsbrief aandacht voor het Meldpunt Geen Pensioen.

De druk op de indexatie van pensioenen wordt
verder opgevoerd
Vanaf het moment dat kabinet, vakbonden en werkgevers het pensioenakkoord
presenteerden, maakt de Koepel Gepensioneerden zich sterk voor snelle indexatie.
Daarmee kan echt niet gewacht worden tot het in dat akkoord afgesproken nieuwe
pensioenstelsel er is. Want dan leven we inmiddels in 2026 (of 2027) en dreigt een
‘verloren generatie’: een groep gepensioneerden die z’n pensioen nooit verhoogd heeft
zien worden. Dat is voor de Koepel Gepensioneerden onaanvaardbaar.
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Het lijkt erop dat dat inmiddels doordringt bij kabinet, vakbonden en werkgevers. Die
praten nu (mede naar aanleiding van een door de Tweede Kamer aangenomen motie
waarvoor de Koepel pleitte) over indexatie vanaf 2022. Probleem daarbij is wel dat dat
voorlopig nog vooral een papieren indexatie is die zich niet vertaalt in de portemonnee
van alle gepensioneerden. Ga maar na: het verlagen van de dekkingsgraad waarbij de
pensioenen kunnen worden verhoogd van 110% naar 105% is positief, maar helpt de
meeste gepensioneerden nog niet. Zo zijn de dekkingsgraden van de vier grootste
pensioenfondsen in ons land (het ambtenarenfonds ABP, het zorgfonds PFZW en de beide
metaalfondsen PME en PMT) nog steeds te laag. En is er dus voorlopig nog slechts sprake
van een ‘schijnbeweging’.
Daarom voert de Koepel Gepensioneerden de druk verder op. Samen met de andere
seniorenorganisaties wordt nu gewerkt aan een zogenaamde ‘actiekalender’. Daarin is
bijvoorbeeld sprake van extra informatie naar zowel de eigen leden als naar ‘Jan Publiek’
(via bijvoorbeeld radiospotjes), het nog actiever opzoeken van de media, maar ook van
bijvoorbeeld het voorbereiden van acties en het verder voorbereiden van een eventuele
juridische procedure. Binnenkort volgt meer informatie over deze kalender en de acties
die daar deel van uitmaken.
In de tussentijd gaat de Koepel verder met de lobby richting politiek. Want dat blijft
nodig. Aan het eerste pensioendebat net na de zomer deden immers maar vijf (van de
negentien) partijen mee. Inmiddels laten meer partijen van zich horen en is een eerste
‘Koepel-motie’ aangenomen. Dat is positief. Maar tegelijkertijd kwamen afgelopen week
welgeteld vier (!) partijen opdraven om een door een aantal organisaties georganiseerde
petitie in ontvangst te nemen. En hielden CDA, ChristenUnie, D66 en VVD (die samen niet
alleen het huidige kabinet vormen, maar naar verwachting ook het volgende) een debat
over indexatie tegen.
Extra druk is dus echt nodig.

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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