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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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Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen in huidige vorm
onacceptabel
Woensdag was het dan zover: het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen werd aan de
Tweede Kamer aangeboden. Daarin is het in 2019 tussen kabinet, vakbonden en
werkgevers overeengekomen pensioenakkoord vertaald in wetgeving.
In een gezamenlijk persconferentie hebben bedoelde partijen het wetsvoorstel toegelicht.
Daartoe was een heel mediaspektakel opgetuigd, dat vooral moest uitstralen dat sprake is
van een breed maatschappelijk draagvlak onder de plannen voor een nieuw
pensioenstelsel. Eén probleem: dat brede draagvlak is er niet, in ieder geval niet onder
senioren en hun organisaties.
Dat hebben de Koepel Gepensioneerden en haar collega-organisaties in een eerste reactie
duidelijk gemaakt: het wetsvoorstel zoals dat nu is ingediend, is voor gepensioneerden
onacceptabel. Lees hier het gezamenlijk persbericht van de seniorenorganisaties.
In de woorden van John Kerstens, voorzitter van de Koepel Gepensioneerden: ‘Het met de
nieuwe wet beloofde koopkrachtige pensioen blijkt een illusie, hoe de overstap naar het nieuwe
stelsel plaatsvindt is een black box en de zeggenschap van gepensioneerden lijkt een lege huls.
Het kabinet had een unieke kans om het cruciale vertrouwen in pensioen én politiek te
herstellen, maar doet nu het tegenovergestelde.’
Wat seniorenorganisaties vooral stoort, is dat de noodzakelijke indexatie van de
pensioenen niet alleen in de periode tot het nieuwe stelsel, maar ook daarna ver weg lijkt.
Daarmee loopt de koopkrachtachterstand van gepensioneerden (die al fors was) alleen nog
maar verder op. De gemiddelde gepensioneerde is inmiddels de 75 gepasseerd, heeft al dik
tien jaar z’n pensioen niet verhoogd zien worden en wordt nu nog langer met een kluitje
het riet in gestuurd. Op die manier ontstaat een ‘verloren generatie’. Dat is absoluut
onaanvaardbaar.
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Nu het wetsvoorstel er zo uitziet, ziet de Koepel Gepensioneerden zich genoodzaakt een
extra Algemene Vergadering uit te schrijven. Die vindt 13 april a.s. plaats. Daar wordt
onder meer de verdere strategie bepaald. Daartoe is al in een eerder stadium met andere
seniorenorganisaties een zogenaamde ‘escalatieladder’ opgesteld. Die voorziet onder meer
in een intensivering van de lobby richting Tweede en Eerste Kamer, het uitzenden van
radiospotjes als ook het organiseren van acties en het verder voorbereiden van een
mogelijke juridische procedure.

Verkiezingen verantwoordingsorganen bij ABP en
Bouw op komst. Stem!
Alle lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden zijn vertegenwoordigd in
belanghebbenden- of verantwoordingsorganen. Daarin komen ze op voor de belangen van
gepensioneerden bij hun pensioenfonds.
Binnenkort staan bij zowel het ABP (Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds) als bij BPF Bouw
(het bedrijfstakpensioenfonds in de Bouwnijverheid) weer verkiezingen op stapel. Een
uitgelezen kans om de positie van onze verenigingen, en daarmee van u zelf, verder te
versterken. En dat 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)? Lopen
de kosten niet uit de klauw? Wat gebeurt er op het terrein van de indexatie van
pensioenen? Is er sprake van inhaal-indexatie?
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Stuk voor stuk vragen waarover verantwoordingsorganen zich kunnen uitspreken. Moeten
uitspreken. En waarbij de stem van gepensioneerden gehoord móet worden. Daarom:
stem! En doe dat op een kandidaat van een van de lidverenigingen van de Koepel
Gepensioneerden. Want anders dan bijvoorbeeld kandidaten van vakbonden (die ook
werkenden vertegenwoordigen), kunnen de mensen van onze lidverenigingen ècht voor de
belangen van gepensioneerden opkomen. Hoeven ze niet op voorhand al water bij de wijn
te doen. Ze kunnen bovendien rekenen op advies van de Koepel Gepensioneerden.
Mag u bij een van beide pensioenfondsen uw stem uitbrengen, dan heeft u daarover
inmiddels informatie ontvangen van uw pensioenfonds of u ontvangt binnenkort
informatie. Uiteraard informeert onze lidvereniging u ook zelf. Laat uw stem niet verloren
gaan.
NB: ook als u inmiddels bij een van de andere lidverenigingen van de Koepel
Gepensioneerden bent aangesloten, maar eerder ook in de bouw of bij de overheid hebt
gewerkt, kan het zo zijn dat u stemgerechtigd bent voor het ABP of BPF Bouw. Maak ook
dàn van de mogelijkheid gebruik om uw stem uit te brengen. En wellicht mag ook uw
partner stemmen? Overtuig dan ook hem of haar om een stem uit te brengen op een van
onze lidverenigingen.
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP).
Bij het ABP hebben gepensioneerden recht op dertien van de 32 zetels in het
verantwoordingsorgaan. Van 4 tot en met 24 april aanstaande kunnen alle gepensioneerden
van het ABP hun stem uitbrengen. Dat kan zowel online als telefonisch. Hier vindt u
daarover, en over de kandidaten, meer informatie: Stemmen | ABP
Aan de verkiezingen doen organisaties van de Koepel Gepensioneerden met twee lijsten
mee. Als u op een kandidaat van een van deze twee lijsten stemt, weet u zeker dat u
belangen als gepensioneerde goed èn stevig worden behartigd.
FEDERATIE ONAFHANKELIJKE GEPENSIONEERDEN ABP (FOG-ABP) (Lijst 3a)
De FOG, de Federatie voor Onafhankelijke Gepensioneerden bij ABP, is een samenwerking
van meerdere lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden: onder meer de
gepensioneerdenverenigingen van Defensie, politie, het loodswezen, Rijswaterstaat en
Schiphol. http://www.fog-abp.nl
NEDERLANDSE BOND VOOR PENSIOENBELANGEN (NBP) (Lijst 3b)
Ook de NBP, de Nederlandse Bond voor Pensioenbelangen, is aangesloten bij de Koepel
Gepensioneerden. De NBP is opgericht op 12 mei 1919 en is onafhankelijk van zowel
politieke stromingen als van de organisaties van werkgevers en die van werknemers. De
NBP richt zich uitsluitend op het behartigen van belangen van de huidige en de
toekomstige gepensioneerden.
Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid (BPF Bouw)
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In het verantwoordingsorgaan van het bouwpensioenfonds kunnen zes gepensioneerden
worden gekozen (op een totaal van dertien leden). Voor het eerst in de geschiedenis
kunnen lidverenigingen van de Koepel Gepensioneerden de meerderheid daarvan behalen.
Dat komt onder meer omdat vakbond FNV maar één kandidaat heeft weten te leveren.
Hier vindt u hoe het stemmen bij BPF Bouw in z’n werk gaat èn leest u meer over de
kandidaten: Breng uw stem uit | bpfBOUW
Ook aan deze verkiezingen doen twee lijsten namens bij de Koepel Gepensioneerden
aangesloten lidverenigingen mee. Beide stellen zich in een kort filmpje aan u voor.
VERENIGING GEPENSIONEERDEN VOLKERWESSELS
(LIJST 2)
https://youtu.be/Bo0kKwuTg1Q
VERENIGING PENSIOENGERECHTIGDEN BOUW

(LIJST 3)

https://youtu.be/M92w6aFzkj4

Vertrouwen centraal in nieuwe DNB Visie op
Betalen
Gemiddeld genomen is de waardering onder de bevolking voor betaaldiensten hoog. Het
Nederlandse betalingsverkeer is goedkoop, innovatief en betrouwbaar. Een aantal groepen
ervaart echter een achteruitgang. Tot deze groep behoren onder meer een deel van de
ouderen, mensen met een functiebeperking en laaggeletterden. DNB wil deze trend keren.
Door onderzoek brengen we in beeld wat precies de aard van de problemen is bij de
verschillende groepen. Samen met banken en belangenorganisaties verenigd in het
Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer voeren we een actieplan uit, gericht op het
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verbeteren van de persoonlijke dienstverlening en de communicatie door banken. Ook
moet contant geld voldoende beschikbaar blijven. Daarom zullen er afspraken worden
gemaakt met banken en andere belanghebbenden in het Convenant Contant Geld.
Lees hier het persbericht.
DNB Visie op Betalen 2022-2025

Sigaar uit eigen doos
Afgelopen woensdag presenteerde het kabinet het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen dat
voor gepensioneerden weinig goeds in petto heeft. Maar het kan nog gekker.
Het kabinet lijkt zich inmiddels te realiseren dat ze er niet meer onderuit komt: het besluit
om de koppeling van de AOW aan het minimumloon deels los te laten als dat straks extra
stijgt, zal op de een of andere manier moeten worden teruggedraaid. De Eerste Kamer was
daar onlangs heel erg duidelijk over.
Dat gaat natuurlijk extra geld kosten. Een paar knappe koppen op het ministerie heeft nu
bedacht hoe dat zou moeten: geef AOW’ers wat extra en laat dat betalen door … AOW’ers!
Ministerie oppert: laat ouderen zelf betalen voor verhoging AOW (artikel Telegraaf).
Een briljant idee! Maar niet heus: AOW’ers bungelen al meer dan tien jaar onderaan alle
koopkrachtlijstjes. Het kabinet doet daar de komende vier jaar nog een schepje bovenop
(door die achterstand ten opzichte van andere groepen in onze samenleving jaarlijks nog
eens met een half procent te laten oplopen), het nieuwe pensioenstelsel gaat zoals gezegd
ook al niet helpen en men moet nu hebben gedacht: we pakken senioren gewoon nóg een
keer.
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Schandalig natuurlijk. En dat is dan nog vriendelijk uitgedrukt. Wellicht heeft een en ander
nog één voordeel. En dat is dat het kabinet blijkbaar heel erg haar best doet om senioren
wel zó tegen zich in het harnas te jagen dat die niks anders meer kunnen dan van zich laten
horen. De Koepel Gepensioneerden doet dat, en zal dat blijven doen. Ook tegen dit plan.

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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