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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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Vaagheid troef
Afgelopen week debatteerde de Tweede Kamer over de begroting van het Ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In de aanloop daarnaartoe had de Koepel
Gepensioneerden opgeroepen om staatssecretaris Wiersma ‘door te zagen’ over de
onlangs door hem met zes partijen in de Kamer gesloten indexatiedeal. Door die deal, zo
beweren de partijen in kwestie (en veel kranten namen dat klakkeloos over), zullen zowat
alle gepensioneerden in januari eindelijk hun pensioenen weer eens verhoogd zien.
De Koepel heeft die bewering in de media een ‘fopspeen’ genoemd: voor het overgrote
deel van gepensioneerden zit zo’n verhoging er ook in januari weer niet in. Inmiddels
hebben bijvoorbeeld de gepensioneerden van de twee grootste pensioenfondsen in
Nederland (ABP en Zorg en Welzijn) dat ook al te horen gekregen. En de komende tijd
zullen veel meer gepensioneerden zo’n bericht ontvangen.
Een aantal partijen nam die oproep ter harte en bevroeg de staatssecretaris kritisch over de
door hem gemaakte afspraak. Overigens had die laatste uiteraard ook al rechtstreeks van
de Koepel gehoord wat die van zijn deal vindt: ‘slecht, misleidend en aanleiding om de druk
nog verder te verhogen.’
De reactie van de staatssecretaris in het begrotingsdebat stond bol van uitspraken als ‘Wij
kunnen niet iets gaan uitdelen wat nog niet verdiend is of waarop geen rendement is
binnengehaald.’ Een uitspraak die op zijn beurt bol staat van de onjuistheden: daargelaten
het feit dat het indexeren van pensioenen ‘uitdelen’ noemen ronduit schandalig is, is nu
juist wél (en dat al gedurende een lange reeks van jaren) rendement behaald. In het overleg
dat de Koepel Gepensioneerden volgende week met de staatssecretaris heeft, zal hij
uiteraard op een en ander worden aangesproken.
Waar de Koepel dan ook op zal ingaan, is een andere uitspraak die de staatssecretaris
deed. Een uitspraak die het perspectief op indexatie volgend jaar misschien toch weer een
klein beetje dichterbij brengt. Of niet. Dat is namelijk onduidelijk. In reactie op vragen
suggereerde de staatssecretaris dat ook als fondsen pas in de loop van het komende jaar
een zogenaamde ‘beleidsdekkingsgraad’ van tenminste 105% halen, ze tot indexatie mogen
overgaan. Normaal gesproken, is de peildatum daarvoor november of december van het
voorafgaande jaar (daarom ook de brief die gepensioneerden van ABP en Zorg en Welzijn
inmiddels hebben ontvangen). Eerder al sprak de staatssecretaris over ‘mogelijke indexatie
met terugwerkende kracht’. Of zijn uitspraak van deze week een variant daarop is of totaal
iets anders betekent, is zoals gezegd onduidelijk. Omdat de Kamer daar in het debat niet op
doorvroeg, zal de Koepel Gepensioneerden dat dus doen.
Wordt vervolgd.

2

DNBulletin over contant geld
Vorige week plaatste De Nederlandsche Bank op haar website een DNBulletin n.a.v.
een onderzoek dat DNB eerder dit jaar heeft laten uitvoeren naar de acceptatie van
contant geld.
Het kreeg de titel ‘Betere communicatie gewenst over acceptatie contant betalen’ en kan
hier worden gelezen.

Inflatie naar recordhoogte, maar het kabinet doet
even niks
Afgelopen maand steeg de inflatie in Nederland naar 5,6%; het hoogste niveau in bijna
veertig jaar. Nooit eerder sinds 1982 gingen de prijzen zo fors omhoog.
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Maanden geleden al heeft de Koepel Gepensioneerden de politiek opgeroepen over te
gaan tot koopkrachtreparatie voor senioren. Die bungelen, zo bleek recent ook uit
berekeningen van het Centraal Planbureau, al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes. De
Koepel deed die oproep destijds naar aanleiding van de snel oplopende energieprijzen. Het
kabinet reageerde daar toen op door een bedrag van meer dan drie miljard euro uit te
trekken om de gas- en energierekening voor alle huishoudens wat te dempen. Diverse
pogingen in de Tweede Kamer om wat extra’s te doen voor senioren (die vaak een wat
hogere rekening hebben) liepen vervolgens op niets uit.
En hetzelfde gebeurt nu de prijzen inmiddels de pan uitrijzen. Het kabinet vindt dat het
‘genoeg heeft gedaan’ en wijst erop dat sprake is van een ‘momentopname’. Daarbij wordt
overigens wel gesuggereerd dat aan de formatietafel opnieuw naar de koopkrachtplaatjes
wordt gekeken. In een eerder schrijven aan de informateurs Koolmees en Remkes vroeg de
Koepel Gepensioneerden onder meer aandacht voor de al lang achterlopende koopkracht
van gepensioneerden.
Naar verwachting wordt de kabinetsformatie voor het eind van deze maand afgerond. Dan
zal blijken of het ‘nieuwe kabinet’ net als de Koepel vindt dat extra koopkrachtmaatregelen
nodig zijn.

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

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!
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