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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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Nieuwe schijnbeweging?
Zoals in de vorige Nieuwsbrief was te lezen: in het pensioendossier is het spel op de
wagen.
Hoe duidelijker wordt dat de onvrede onder met name gepensioneerden vanwege het
almaar uitblijven van indexatie stijgt, hoe meer beweging er in de politiek komt. Drie weken
geleden stemde de Tweede Kamer in met een door de Koepel Gepensioneerden
ingestoken motie om vanaf begin 2022 te gaan indexeren. Twee weken geleden gaf
staatssecretaris Wiersma aan dat het kabinet daartoe bereid was. Tenminste: als
pensioenfondsen het afgelopen jaar een dekkingsgraad hadden van gemiddeld minstens
105% (nu is nog 110% nodig) èn de Kamer instemt met alle uit het pensioenakkoord
voortvloeiende wetgeving. In dat laatste geval zou indexatie met terugwerkende kracht
kunnen plaatsvinden.
Deze week lanceerde de PvdA een voorstel dat ertoe kan leiden dat die ‘koppelverkoop’
wordt losgelaten. De sociaaldemocraten willen namelijk dit jaar nog een afspraak maken
over indexatie. En niet pas als het hele pakket aan wetgeving is goedgekeurd. Gebeurt dat
niet, dan trekt de PvdA haar voorlopige steun aan het pensioenakkoord in.
Dat past op zich bij de eerdere voorspelling dat de PvdA haar prijs voor een voorstem aan
het bepalen is. Verliest het kabinet de steun van de PvdA, dan wordt het lot van het
pensioenakkoord onzeker: het kabinet heeft namelijk geen meerderheid in de Eerste
Kamer.
Vraag is natuurlijk wel of die prijs hoog genoeg is. Het PvdA-voorstel is zeker een
beweging, maar ook dit plan betekent nog steeds niet dat de vier grootste
pensioenfondsen nu kunnen gaan indexeren. De beleidsdekkingsgraden van
ambtenarenfonds ABP, zorgfonds PFZW en de metaalfondsen PME en PMT zitten nog niet
aan die genoemde 105%. En dat betekent dat de koopkracht van miljoenen
gepensioneerden verder verslechtert, zeker tegen de achtergrond van de inmiddels fors
oplopende inflatie.
In de reactie van andere partijen viel met name die van D66 op. Op zich de grootste
voorstander van het door haar eigen minister (Koolmees) gesloten pensioenakkoord en zich
tot nu toe verzettend tegen elke beweging om indexatie voor gepensioneerden dichterbij
te brengen, wees de pensioenwoordvoerder er nu op dat het PvdA-voorstel ‘niet effectief’
is en de onrust onder gepensioneerden niet wegneemt. Reden genoeg voor de Koepel
Gepensioneerden om binnenkort met D66 om tafel te gaan zitten.
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Einde van de acceptgirokaart in zicht
In de dagbladen en met name op sociale media verschijnen de laatste dagen onjuiste
berichten over de zogenaamde dwang van de banken door het afschaffen van de
acceptgirokaart om op deze manier mensen te dwingen digitaal te gaan bankieren.
Alternatieven als incasso-machtiging en overschrijvingsformulieren worden ten onrechte
niet genoemd.
Cees van Tiggelen, die de seniorenorganisaties in het MOB (Maatschappelijk Overleg
Betalingsverkeer) vertegenwoordigt, zet in de hieronder te lezen commentaar het stoppen
van de acceptgirokaart in een juist perspectief.
Lees hier zijn notitie.
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Motie voor extra koopkrachtcompensatie senioren
haalt het niet
Senioren bungelen al jaren achter elkaar onderaan alle koopkrachtlijstjes. Niet alleen de
Koepel Gepensioneerden zegt dat, het bleek onlangs ook uit berekeningen van ‘s lands
rekenmeesters: het Centraal Planbureau.
Nadat de Koepel Gepensioneerden herhaaldelijk heeft aangegeven dat dat onderaan
bungelen onaanvaardbaar is, is er in Den Haag meer aandacht voor de koopkracht van
senioren. Zo deden PvdA en Groen Links eerder in de informatiefase om te komen tot een
nieuw kabinet het voorstel om extra geld uit te trekken voor koopkrachtreparatie en wordt
de discussie over sneller indexeren van pensioenen steeds steviger gevoerd (zie elders in
deze Nieuwsbrief). Het al meer dan tien jaar uitblijven van die indexatie is immers de
voornaamste reden voor de koopkrachtachterstand die senioren hebben opgelopen.
Deze week stemde de Tweede Kamer over een nieuw voorstel waarin werd gevraagd om
extra compensatie voor senioren. Ook dat voorstel haalde het niet.
Dat is een tegenvaller natuurlijk, maar geen reden voor de Koepel Gepensioneerden om
het er maar bij te laten zitten. Nu ook in politiek Den Haag het besef is doorgedrongen dat
senioren echt bij zowat alle andere groepen achterlopen als het gaat om koopkracht móet
zich dat gaan vertalen in concrete actie. In dat opzicht is het interessant dat een aantal
partijen dat op zich geen voorstander is van het sneller mogelijk maken van de indexatie
van pensioenen wel heeft aangegeven dat de koopkracht van senioren wel een punt van
zorg is. Nu die mooie woorden nog omzetten in daden.

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
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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
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