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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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‘Dit wetsvoorstel brengt het vertrouwen niet terug.’
Afgelopen dinsdag organiseerde de tweede Kamer een rondetafelgesprek over de pas
ingediende Wet Toekomst Pensioen. Daarvoor was onder meer John Kerstens, voorzitter
van de Koepel Gepensioneerden, uitgenodigd. Hij sprak namens de zogenaamde
‘Seniorencoalitie’, het samenwerkingsverband van de Koepel met de andere landelijke
seniorenorganisaties (ANBO, KBO-PCOB en NOOM).
Kerstens benadrukte in zijn bijdrage dat pensioen bij uitstek een kwestie van vertrouwen is
en dat dat vertrouwen bij de gemiddelde gepensioneerde inmiddels is verdwenen ‘als je
pensioen al dertien jaar niet is verhoogd, terwijl je om je heen alles duurder hebt zien worden en
ziet dat je pensioenfonds eigenlijk jaar in jaar uit fraaie rendementen behaalt. Dat er dus iets
moet veranderen, is duidelijk. Om dat vertrouwen terug te winnen. Door te zorgen voor een
koopkrachtiger pensioen, want dat is de kern.’
Maar het nu ingediende wetsvoorstel gaat dat vertrouwen niet terugbrengen, vervolgde
Kerstens. Daarvoor is het te complex (zoals inmiddels ook steeds meer deskundigen uit de
pensioenwereld zelf betogen). Bovendien worden de gedane beloftes (onder meer over dat
koopkrachtigere pensioen) niet ingelost, hebben senioren onvoldoende comfort bij een
eerlijke overstap naar het nieuwe stelsel en krijgen ze onvoldoende zeggenschap over hun
pensioen.
Kerstens verwees naar het door de Seniorencoalitie eerder ingediende position paper en
de daarin door seniorenorganisaties voorgestelde oplossingen. Hij wees er nog eens op dat
een pensioenstelsel uiteraard goed moet zijn ‘voor oud en jong, maar als degenen die de
gevolgen ervan direct in hun portemonnee voelen (en dat zijn de gepensioneerden) er geen
vertrouwen in hebben, als juist bij hèn het draagvlak ontbreekt, dan moet de Kamer in haar rol
als volksvertegenwoordiger daar wat mee.’
De komende weken zal de lobby om het wetsvoorstel op de door de Seniorencoalitie
gewenste verbeteringen worden voortgezet, onder meer door gesprekken met de
woordvoerders van diverse politieke partijen. Daarnaast zal op korte termijn een speciale
actiewebsite worden gelanceerd. Nader bericht daarover volgt snel.
Een fragment uit het rondetafelgesprek waarin John Kerstens spreekt, bekijkt u hier en met
deze link kunt u het gehele gesprek nakijken.
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Tweede Kamer dringt aan op indexatie pensioenen
Hoewel een deel van Europa in brand staat, de economische vooruitzichten beroerd zijn en
de aandelenbeurzen kelderen, stijgen de dekkingsgraden van pensioenfondsen sterk. Dat
komt omdat de ‘risicovrije’ rente waarmee ze moeten rekenen als het gaat om de hoogte
van hun buffers wèl omhoog gaat. Bij een hogere rente mogen die buffers kleiner zijn. En
dat leidt tot de rare situatie dat er al die jaren dat de pensioenpotten fors groter werden
geen ruimte was voor indexatie en net nu de vermogens van pensioenfondsen onder druk
staan die ruimte er wel is. Als dat iets duidelijk maakt, dan is dat natuurlijk wel de
krankzinnige rol van de rekenrente in het huidige pensioenstelsel.
Dat daargelaten: er is dus eindelijk ruimte voor indexatie. Dat is goed nieuws. Maar wie zou
verwachten dat pensioenfondsen, die jarenlang zeiden dat ze ‘wel wilden indexeren, maar
niet mochten’, de pensioenen nu dan ook vast en zeker gaan verhogen komt misschien van
een koude kermis thuis. Steeds meer pensioenfondsen geven aan dat die verhoging nog
helemaal niet zeker is.
De Koepel Gepensioneerden probeert de politiek er al een tijdje van te overtuigen dat het
nu toch echt de hoogste tijd voor indexatie is. Nadat de Tweede Kamer daardoor eind
vorig jaar al aandrong op het mogelijk maken van indexatie in 2022, werd ook afgelopen
week weer een motie met eenzelfde strekking aangenomen. Die roept minister Schouten
op om met pensioenfondsen in gesprek te gaan om zodra de (versoepelde) regels dat
toelaten de pensioenen ook echt te verhogen. Naar verwachting is dat met ingang van 1
juni. De minister had de motie overigens ontraden, maar ze moet er nu dus wel mee aan de
slag.
Overigens zal indexatie dit jaar verder koopkrachtverlies voor senioren niet voorkomen.
Daarvoor stijgt de inflatie te hard.

3

Nieuwsbrief Age Platform Europe
Het is alweer een tijdje geleden dat we iets van het platform hebben doorgegeven. Deze
week kwam de maandelijkse nieuwsbrief binnen. U leest hem hier.

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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