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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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Heropening debat over AOW in Eerste Kamer
Onlangs kon u lezen dat in de Eerste Kamer, na een stevige lobby van de Koepel
Gepensioneerden en haar collega-seniorenorganisaties, maar liefst drie moties waren
aangenomen om de koppeling tussen de AOW en het wettelijk minimumloon volledig in
stand te houden; ook wanneer het minimumloon, zoals het plan is, extra wordt verhoogd.
Ondanks het feit dat het kabinet bij het aannemen van die moties was gesommeerd
uiterlijk 8 maart helder te maken wat met deze moties zou worden gedaan, bleef het die
dag stil. Er kwam slechts een nietszeggend briefje. Daar nam de senaat echter geen
genoegen mee. En daarom werd het debat over de regeringsverklaring, waarbij bedoelde
moties waren ingediend, heropend. Een unicum. Met als gevolg dat minister-president
Rutte en minister van Financiën Kaag vorige week dinsdagavond verstek moesten laten
gaan bij het door de NOS georganiseerde debat voor de gemeenteraadsverkiezingen. In
plaats daarvan moesten ze in de Eerste Kamer opdraven om tekst en uitleg te geven.
Die uitleg had (uiteraard) onder meer te maken met de Russische inval in Oekraïne en de
daarmee gepaard gaande onzekerheid omtrent de steeds verder oplopende inflatie. In het
debat werd opnieuw een motie ingediend waarin het kabinet tot spoed wordt gemaand.
Die zal het naar verwachting ook deze keer halen. Waarmee de bal opnieuw bij het kabinet
ligt.
Uiteraard zal de Koepel Gepensioneerden haar lobby voor het terugdraaien van de plannen
van het kabinet voortzetten, onder meer in een binnenkort plaatsvindend overleg met
minister Schouten.
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Themabrief Pensioenen en AOW
De Themabrief Pensioenen en AOW van de SER is gepubliceerd. U leest de themabrief
hier.

Algemene Vergadering kritisch over uitwerking
pensioenakkoord
Vorige week woensdag kwam de Algemene Vergadering van de Koepel Gepensioneerden
voor haar voorjaarsvergadering bijeen. Daarbij werd uiteraard over de voortgang van het
pensioendossier gesproken.
Naar verwachting zal het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen voor 1 april aanstaande aan
de Tweede Kamer worden aangeboden. Tegelijkertijd stuurt het kabinet de algemene
maatregel van bestuur naar de Kamer waarmee indexatie van pensioenen dit jaar al zou
moeten worden vergemakkelijkt.
Dat laatste voorstel is door de Koepel eerder betiteld als een ‘fopspeen’. Het overgrote
deel van de gepensioneerden heeft er, ondanks alle mooie worden, niets aan. Zo is de
gemiddelde dekkingsgraad van vier van de vijf grootste pensioenfondsen in ons land
(waarbij meer dan tweederde van alle gepensioneerden is aangesloten) nog te laag. En ook
over het wetsvoorstel waarin het een paar jaar geleden gesloten pensioenakkoord wordt
uitgewerkt, groeit de scepsis. De kans dat die uitwerking op de juist voor gepensioneerden
cruciale punten (snelle indexatie, eerlijk overstappen naar het nieuwe stelsel en meer
zeggenschap) voldoende is, wordt met de dag kleiner.
Het wachten is nu op het openbaar worden van het advies van de Raad van State. Hoewel
daar met spanning naar wordt uitgezien, temperde Koepel-voorzitter John Kerstens tijdens
de vergadering de verwachtingen: ‘Hoe je het ook wendt of keert, de invloed van het
advies van de Raad van State is maar beperkt. Het gaat uiteindelijk om een politieke
discussie. Ik hoop dat de politiek zich daarbij realiseert dat het draagvlak onder het nieuwe
pensioenstelsel, zeker ook bij gepensioneerden, aan het verdwijnen is. En als het er op voor
onze mensen belangrijke punten niet beter uit komt te zien, verdwijnt het vertrouwen in
een beter pensioen als sneeuw voor de zon. En daarmee ook het vertrouwen in de politiek.
Dat zou de heren en dames in den Haag aan het denken moeten zetten.’
Tijdens de vergadering werd vooruitgeblikt op wat de Koepel Gepensioneerden te doen
staat als het nieuwe wetsvoorstel onvoldoende aan de verlangens van gepensioneerden
tegemoetkomt. Daarbij werd ook gesproken over de inmiddels met andere
seniorenorganisaties opgestelde ‘escalatieladder’. Daarin vinden onder meer het opzetten
van een speciale actie-website, het uitzenden van radiospotjes, het organiseren van acties
en het mogelijk voeren van een juridische procedure een plek.
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Afgesproken is, om als het wetsvoorstel daar aanleiding toe geeft, snel een extra algemene
vergadering bijeen te roepen.

Twee nieuwe bestuursleden voor Koepel
Gepensioneerden
Tijdens de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering van de Koepel
Gepensioneerden zijn twee nieuwe bestuursleden voorgedragen en (bij acclamatie)
benoemd: Han Kooy en Han van Maanen. Daarmee zijn de door het vertrek van Noud van
Vught en Dick Bode vrijgevallen plaatsen in het bestuur snel weer ingevuld. Lees hier
verder...

Gewerkt in de metaal en techniek en nu
gepensioneerd? Stem!
Het kan vandaag en morgen nog: stemmen op een kandidaat van de Vereniging van
Gepensioneerden PMT. VG-PMT – Vereniging Gepensioneerden PMT
(gepensioneerdenvgpmt.nl)
De VG-PMT is aangesloten bij de Koepel Gepensioneerden en maakt zich sterk voor de
positie van gepensioneerden binnen de sector metaal en techniek. Dat doet ze onder meer
in het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds. Deze week vinden daarvoor de
verkiezingen plaats. Als u pensioen hebt opgebouwd bij het pensioenfonds PMT (of een
van haar voorlopers) en inmiddels pensioen ontvangt, kunt u 21 en 22 maart nog stemmen.

4

Dat kan heel simpel, via uw telefoon of computer. Ga daarvoor naar onderstaande pagina
en houdt u persoonsnummer (dat heeft u van het pensioenfonds gekregen) bij de
hand.
login (digitaleverkiezing.nl)
Stemmen is belangrijk, zeker nu. Want de komende jaren komt er heel wat op
pensioenfondsen (en dus op gepensioneerden) af. Zo moeten verschillende keuzes worden
gemaakt rondom het nieuwe pensioenstelsel: wordt er overgestapt naar dat nieuwe stelsel
of niet? En zo ja, naar welk contract dan? Waarmee wordt rekening gehouden bij het
verdelen van de gigantische vermogens van pensioenfondsen over de deelnemers
(werkend en gepensioneerd)? Wat gebeurt er op het terrein van de indexatie van
pensioenen? Stuk voor stuk vragen waarover het verantwoordingsorgaan zich kan
uitspreken. Moet uitspreken. En waarbij de stem van gepensioneerden gehoord moét
worden. Daarom: stem! En doe dat op een kandidaat van een van de VG-PMT. Hieronder
vindt u de kandidaten:
Kandidaten gepensioneerden - PMT

Nieuwsbrief Age Platform Europe
Age Platform Europe bracht deze week weer een nieuwsbrief uit die u kunt lezen door op
deze link te klikken.

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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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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