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Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80
verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv.
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Kennismaking met seniorennetwerken politieke
partijen smaakt naar meer
Onlangs nam de Koepel Gepensioneerden het initiatief voor een overleg tussen
seniorenorganisaties en de binnen diverse politieke partijen actieve netwerken van
senioren (uit zowel coalitie als oppositie). Uiteraard waren er al eerdere contacten, rondom
de plannen voor het kabinet om de AOW deels los te koppelen van het wettelijk
minimumloon bijvoorbeeld. Maar deze keer ging het om een bijeenkomst waarbij alle
betrokken organisaties aanwezig waren.
Doel van de bijeenkomst was om nader met elkaar kennis te maken, standpunten en
ideeën over voor senioren belangrijke thema’s uit te wisselen en te verkennen op welke
dossiers eventueel samengewerkt kan worden.
Onder leiding van Koepel-voorzitter John Kerstens werd daarbij vooral ingezoomd op het
thema koopkracht. Niet alleen bungelen senioren al jarenlang onderaan alle
koopkrachtlijstjes, met de komst van het nieuwe kabinet kom daar geen verandering in.
Integendeel: uit berekeningen van onder meer het NIBUD blijkt dat de koopkracht van
senioren de komende jaren nog verder gaat achterlopen. Natuurlijk werd in dit kader
gesproken over de hierboven genoemde gedeeltelijke ontkoppeling van de AOW. Daarbij
bleek sprake van grote eensgezindheid: alle aanwezigen vinden dat een slechte zaak.
Eenzelfde gedeelde opvatting bleek te bestaan rondom de uitwerking van het een paar jaar
geleden gesloten pensioenakkoord. Geen van de aanwezige organisaties is er gerust op dat
het definitieve wetsvoorstel voldoende oog heeft voor de belangen van senioren,
bijvoorbeeld als het gaat om het echt dichterbij brengen van de indexatie van pensioenen,
het eerlijk overstappen naar het nieuwe pensioenstelsel en het verbeteren van de
zeggenschap van gepensioneerden.
Afgesproken is om in het vervolg regelmatig bij elkaar te komen. In ieder geval over
bovengenoemde onderwerpen, maar ook over andere voor senioren belangrijke thema’s
als bijvoorbeeld wonen, zorg en welzijn.
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Vooruitgang in overleg over gesloten fondsen
Enige tijd geleden heeft de Koepel Gepensioneerden er bij de partijen die het
pensioenakkoord sloten op aangedrongen om een oplossing te vinden voor zogenaamde
gesloten pensioenfondsen. Dat zijn fondsen waar geen premie meer binnenkomt, maar die
wel beschikken over een vermogen dat is bestemd voor gepensioneerden en ‘slapers’
(mensen die ooit premie hebben betaald aan het fonds in kwestie, vervolgens hun
loopbaan elders hebben voortgezet en hun in het fonds opgebouwde pensioenrechten niet
hebben meegenomen). Omdat bij dergelijke fondsen vaak geen werkgever meer betrokken
is, is het volgens de komende wetgeving niet mogelijk om over te stappen naar het nieuwe
pensioenstelsel. Zo’n beslissing moet immers worden genomen door sociale partners:
werkgever en vakbonden. Volgens de Koepel moeten ook gesloten pensioenfondsen de
keuze hebben om wel of niet over te stappen, ook als er geen werkgever meer is.
Inmiddels vindt er overleg plaats tussen de Koepel Gepensioneerden, het ministerie van
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vakbonden, werkgevers en de Pensioenfederatie (de
vereniging van pensioenfondsen). Daarbij is inmiddels iedereen ervan overtuigd dat ook
gesloten pensioenfondsen de keuze als hierboven bedoeld moeten hebben, dat dat op dit
moment nog niet goed geregeld is en dat daar dus een oplossing voor moet komen. Dat is
winst, want die overtuiging was er aanvankelijk niet.
Afgesproken is nu om samen op zoek te gaan naar een praktische oplossing en die
vervolgens in het wetsvoorstel dat naar verwachting in april naar de Tweede Kamer wordt
gestuurd op te nemen. In verband daarmee overlegt de delegatie die namens de Koepel
Gepensioneerden de besprekingen voert (voorzitter John Kerstens, Willem Plessen die het
binnen de Koepel actieve platform voor gesloten fondsen voorzit en Raimond Schikhof van
Pensioenfonds Randstad) op korte termijn met de bij de Koepel aangesloten verenigingen
die te maken hebben met zo’n gesloten fonds. Daarna zal het overleg met de
eerdergenoemde andere partijen worden voortgezet.
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Wordt vervolgd dus.

Volg Koepel-voorzitter John Kerstens op Facebook.
Voorzitter John Kerstens van de Koepel Gepensioneerden heeft een eigen Facebookpagina
waarop hij regelmatig verslag doet van zijn werkzaamheden en waar men kan lezen over
de activiteiten en opvattingen van de Koepel Gepensioneerden.
Als u net als inmiddels meer dan 7500 senioren John Kerstens wilt volgen, klik dan
hier: https://m.facebook.com/www.johnkerstens.nl

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!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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