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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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Rondetafelgesprek Wet Toekomst Pensioenen
De Tweede Kamer (althans de coalitie) wil vaart maken met de behandeling van het
wetsvoorstel Wet Toekomst Pensioenen. Na een eerste schriftelijke vragenronde
(waarvoor de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties input heeft
geleverd) vinden een tweetal rondetafelgesprekken plaats. Daarin gaan de diverse
pensioenwoordvoerders in gesprek met, zoals dat heet, ‘het veld’.
Op 22 april vond de eerste van die gesprekken plaats. Uitgenodigd waren toen
deskundigen uit pensioenpraktijk en wetenschap. Opvallend daarbij was de stevige kritiek
die te horen viel op de complexiteit van het wetsvoorstel en het hoge tempo waarin de
Tweede Kamer een en ander wil afhandelen. De opvatting dat zorgvuldigheid boven
snelheid zou moeten gaan, zeker bij een voorstel met grote gevolgen voor heel veel
mensen, vond daarbij breed weerklank.
Komende week, op 10 mei, staat het tweede rondetafelgesprek gepland. Dan komen
vertegenwoordigers aan het woord van de partijen die het pensioenakkoord dat aan de
basis lag van het wetsvoorstel sloten (vakbonden en werkgevers dus). Maar ook
vertegenwoordigers van de mensen die met het nieuwe pensioenstelsel te maken krijgen:
jongeren, zelfstandigen zonder personeel en gepensioneerden. Namens de zogenaamde
‘Seniorencoalitie’ (waarbinnen de Koepel Gepensioneerden samenwerkt met ANBO, KBOPCOB en NOOM) zal Koepel-voorzitter John Kerstens bij die gelegenheid het woord
voeren.
Namens de gezamenlijke seniorenorganisaties zal ook hij daarbij voor zorgvuldigheid
pleiten. Het position paper dat de Seniorencoalitie voor het rondetafelgesprek indiende,
zegt daar het volgende over:
De Seniorencoalitie drukt de Tweede Kamer op het hart om bij deze majeure operatie
zorgvuldigheid voor snelheid te laten gaan. Bij een recent door het vakblad PensioenPro
georganiseerd webinar onderschreef twee derde van de meer dan 500 (deskundige) deelnemers
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de stelling ‘De wet is te complex, laat belangrijke problemen liggen en houdt geen rekening met
extreme economische situaties.’
Een standpunt dat in het onlangs door de Tweede Kamer georganiseerde rondetafelgesprek met
deskundigen uit pensioensector en wetenschap door meerderen van hen in wisselende
bewoordingen werd herhaald. Het onvoldoende doordacht invoeren van het wetsvoorstel in z’n
huidige vorm kan leiden tot ongelukken en een stroom aan juridische procedures. Het is aan het
parlement dat te voorkomen en haar rol (en verantwoordelijkheid) als medewetgever èn
volksvertegenwoordiging serieus op te pakken. In dezen is een verwijzing naar het vorig jaar
verschenen eindrapport van de Tijdelijke Commissie Uitvoeringsorganisaties (de ‘commissie
Bosman’) op zijn plaats. Na de diverse affaires waarvan de laatste jaren bij de uitvoering van
complexe wetgeving sprake is geweest, dient een nieuwe affaire met alle ellende voor mensen
van dien voorkómen te worden. Die zou immers niet alleen het vertrouwen in het pensioen, maar
ook in de politiek aanzienlijk (verder) beschadigen.
Uiteraard wordt in het position paper vooral ook ingegaan waarom de Koepel
Gepensioneerden en haar collega-organisaties vinden dat het wetsvoorstel in zijn huidige
vorm niet moet worden ingevoerd en op welke punten aanpassing nodig is. Dan gaat het
uiteraard over de steeds naar voren gebrachte punten koopkracht, een eerlijke overstap en
voldoende zeggenschap. Voorzitter John Kerstens: ‘Het kabinet heeft het idee dat men er is
met het allemaal nòg een keer uitleggen, maar dan beter. Maar dat gaat ‘m niet worden. Wat
nodig is, zijn echte verbeteringen. Daar zetten we op in.’
Het volledige position paper ‘Zonder verbetering geen draagvlak Wet Toekomst
Pensioenen’ vindt u hier.

Koepel Gepensioneerden in gesprek met SER over
ouderenzorg
3

Op verzoek van het kabinet buigt de Sociaal Economische Raad (SER) zich over de
ouderenzorg in de toekomst. Die staat onder druk: steeds meer ouderen (met de leeftijd
komen bovendien de gebreken) en steeds meer moeite om voldoende zorgmedewerkers te
vinden. Daartoe heeft de SER het traject ‘Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen’
opgezet, dat begin 2023 zou moeten leiden tot een advies aan minister Helder voor
langdurige zorg en sport.
In het kader daarvan vindt op vrijdag 13 mei een zogenaamde ‘dialoogbijeenkomst’ plaats.
Tijdens die bijeenkomst gaan senioren, mantelzorgers en professionals in zorg en welzijn
met elkaar en met leden van de SER in gesprek. Over zaken die zij veranderd willen hebben
en waar ze tegenaan lopen, maar ook om hun ideeën over de toekomst. Daarbij komen
thema’s aan de orde als zelf fit en gezond blijven (preventie en wat daarvoor nodig is),
huisvesting (nieuwe woonvormen bijvoorbeeld en wat techniek kan doen om langer
zelfredzaam te blijven), zorg op maat en hoe het tekort aan zorgmedewerkers opgevangen
kan worden (met behulp van bijvoorbeeld mantelzorgers en/of een andere organisatie van
de zorg).
Namens de Koepel Gepensioneerden zal een delegatie uit de commissie Zorg, Wonen en
Welzijn aan bedoelde bijeenkomst deelnemen.

Onderzoek verschillen in eetgedrag
Vanuit de Maastricht Universiteit, Campus Venlo zijn studenten op zoek naar
respondenten voor deelname aan een online vragenlijst. Iris Geominy woont in Baarlo en
studeert Health Food Innovation Management aan de Maastricht University Campus
Venlo. Momenteel is zij bezig met een afstudeeronderzoek dat focust op eetgedrag onder
65-plussers. Hiervoor heeft zij een enquête opgesteld.
Het invullen van de vragenlijst zal ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag nemen en
deelname is volledig anoniem en vrijwillig. U kunt deelnemen aan deze vragenlijst als u 65
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jaar of ouder bent, u thuiswonend bent, en u geen verlies van smaak en/of geur heeft door
een ziekte of medicatie.
Het doel van dit onderzoek is om te kijken hoe mensen verschillen in eetgedrag en welke
persoonlijke kenmerken hierbij voorkomen. De link naar de vragenlijst:
https://maastrichtuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_b2ZnWPrgpCjcvGu
Bij vragen mag u contact opnemen met Iris Geominy
via i.geominy@student.maastrichtuniversity.nl
Namens Iris alvast heel erg bedankt voor uw tijd en moeite.

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.
Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief!
Voorkeuren aanpassen | Uitschrijven
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