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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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Loskoppeling AOW minst populaire maatregel
Zoals altijd peilde Maurice de Hond ook afgelopen weekend weer de stemming in het land.
Daarbij vroeg hij onder meer naar de steun voor de diverse in het vorige week
gepresenteerde coalitieakkoord aangekondigde maatregelen. Het afschaffen van het
leenstelsel voor studenten bleek het meest populair: 78% van de ondervraagden is daar
tevreden mee. Ook zaken als de verhoging van het wettelijk minimumloon (71%), het
verhogen van de accijnzen op tabak (68%) en het afschaffen van de verhuurdersheffing
voor woningcorporaties (64%) scoren hoog.
Onderaan de lijst? Geen verrassing: het loslaten van de koppeling tussen het minimumloon
en de AOW, waardoor die laatste dus minder stijgt. Niet alleen minder dan het
minimumloon, ook minder dan andere daaraan nog wèl gekoppelde uitkeringen.
Een schamele 9% vindt dat een goed idee. Dat betekent dus dat maar liefst negen van de
tien ondervraagden dit kabinetsplan niet zien zitten. En dat is niet zo gek natuurlijk:
senioren bungelen al jarenlang onderaan alle koopkrachtlijstjes en het kabinet maakt die
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achterstand alleen nog maar groter. En dat in een tijd dat de prijzen harder stijgen dan in de
afgelopen 40 jaar ooit het geval was.
Vorige week bracht de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties al
een persbericht uit, waarin het kabinet werd verweten (ondanks alle omzien en
vooruitkijken in het nieuwe kabinetsmotto) een blinde vlek te hebben voor de koopkracht
van gepensioneerden. De komende tijd zetten we de lobby onverkort voort: dit onzalige
plan moet van tafel!

Actieplan Toegankelijkheid Betalingsverkeer
Voor ouderen, minder digitaal vaardigen en mensen met een visuele beperking vormen
digitale ontwikkelingen in het betalingsverkeer en sluiting van bankfilialen een groeiende
uitdaging. Dit ondanks initiatieven van de verschillende banken om hier aan tegemoet te
komen. Uit gesprekken met belangenorganisaties en personen uit de verschillende
doelgroepen bleek begin dit jaar dat een aanzienlijk deel van deze groepen de kwaliteit van
het betalingsverkeer dan ook minder was gaan waarderen.
Dit kwam ook tot uiting in de Bereikbaarheidsmonitor 2021. Deze signaleringen leidde tot
de ontwikkeling en vaststelling op 20 mei 2021 van een gezamenlijk Actieplan Toegankelijk
Betalingsverkeer van banken en belangenorganisaties, vertegenwoordigd in het MOB
(Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer).
Dit actieplan heeft als doel de communicatie met -, de informatie aan – en de
dienstverlening voor groepen in een kwetsbare positie binnen twee jaar te optimaliseren.
In het artikel Actieplan Toegankelijk Betalingsverkeer worden de resultaten van de eerste
fase van het plan beschreven en wordt ingegaan op de doelen en activiteiten voor de
volgende fase.
Download hier het artikel
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Vervolgoverleg gesloten fondsen
Een tijdje terug heeft de Koepel Gepensioneerden bij de uitwerking van het
pensioenakkoord opnieuw aandacht gevraagd voor de problematiek van de zogenaamde
‘gesloten fondsen’. Dat zijn pensioenfondsen die geen actieve, premiebetalende
deelnemers meer hebben.
Zoals het wetsvoorstel waarin het pensioenakkoord wordt vertaald nu waarschijnlijk luidt
(de tekst is nog niet openbaar), is het voor een deel van deze fondsen niet mogelijk om ‘in
te varen’ in het voorziene nieuwe pensioenstelsel. Bovendien zouden ze niet in aanmerking
komen voor eerdere indexatie in de overgangsperiode daarnaartoe. Dat heeft te maken
met feit dat bij gesloten fondsen vaak geen sociale partners (vakbonden en werkgevers)
meer actief zijn. En die zijn volgens de plannen nu net nodig om bijvoorbeeld het besluit
om in te varen in het nieuwe stelsel te nemen.
In een onlangs plaatsgevonden overleg met het Ministerie van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid, vakbonden en werkgevers (samen de partijen die het pensioenakkoord
sloten) heeft de Koepel Gepensioneerden aangegeven dat het onrechtvaardig is als
mensen de keuze om in te varen wordt onthouden; zeker als ze daardoor een grotere kans
op indexatie van hun pensioen mislopen. En dat daarvoor dus een oplossing moet worden
gevonden.
Afgesproken is om medio januari verder te praten en dan te bezien welke oplossingen
mogelijk zijn.
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Eenmalige compensatie AOW’ers
De prijzen stijgen harder dan ze in 40 jaar hebben gedaan. En daar hebben vooral ook
senioren last van. De pensioenen voor het merendeel van hen zijn al meer dan tien jaar
bevroren. En het nieuwe kabinet besliste vorige week ijskoud dat straks ook de AOW
minder gaat stijgen.
De Tweede Kamer kwam bij het debat over de coalitieverklaring nog niet veel verder dan
roepen dat dat een schande is (oppositie) dan wel dat het allemaal reuze meevalt (coalitie).
Maar de Eerste Kamer nam afgelopen woensdag een motie aan waarin het kabinet werd
opgeroepen in ieder geval een eenmalige tegemoetkoming van 200 euro uit te betalen aan
AOW’ers.
Omdat het kabinet in de senaat geen meerderheid heeft, was de stem van alle
oppositiepartijen voldoende. En daarmee werd een eind vorige maand door Martin van
Rooijen (50+) ingediende motie (die door een aantal andere partijen was
medeondertekend) aangenomen.
Natuurlijk: met een eenmalig bedrag van 200 euro wordt het koopkrachtverlies van
senioren bij lange na niet goedgemaakt, laat staan dat het iets doet aan de inmiddels
opgelopen achterstand, maar het is wel een signaal dat Den Haag wakker wordt.
En dat wordt tijd. Mooie opsteker ook voor onze lobby voor èchte koopkrachtreparatie
voor senioren. Want die gaat uiteraard door. Net zoals onze lobby om indexatie van
pensioenen nu serieus dichterbij te brengen.

Waar houden wij ons mee bezig?
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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!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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