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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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Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan" Klik op de foto hieronder en kijk ook op de
gezamenlijke actiewebsite van de Seniorencoalitie. De radiospotjes: Spot 1
(koopkracht) Spot 2 (pensioenpot)
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Nu niet, dan niet, nooit niet?
De Telegraaf pakte deze week flink uit met een paginagroot artikel over de vraag of de
pensioenen de extreme inflatie kunnen bijbenen. De kop van dat artikel luidde: ‘Tijd van
grote onzekerheden.’ Maar vooral interessant was de ondertitel: ‘Pensioenbestuurders en experts zien het somber in: prijsstijgingen niet bij te houden.’
Het interessante daaraan is dat het zo net lijkt of nu sprake is van een uitzonderlijke
situatie. Die is er misschien wel als het gaat om de hoogte van de inflatie (die is inderdaad
de laatste decennia ongekend), maar niet om het ‘niet bijhouden van de prijsstijgingen’.
Voor het overgrote deel van de gepensioneerden in Nederland houdt hun pensioen immers
inmiddels al bijna vijftien jaar de prijsstijgingen niet bij. De inflatie mag dan weliswaar de
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afgelopen vijftien jaar nog nooit zo hoog zijn geweest als nu, maar als je pensioen in
diezelfde periode nooit is verhoogd, heb je ook in die periode fors koopkrachtverlies
geleden. Inclusief het gat dat dit jaar wordt opgelopen, bedraagt dat koopkrachtverlies in
het zogenaamde ‘tweede pijlerpensioen’ (de eerste pijler van de oudedagsvoorziening
wordt gevormd door der AOW) voor miljoenen gepensioneerden inmiddels al zo’n 30%.
Het is niet voor niets dat gepensioneerden in alle koopkrachtplaatjes (of ze nou van het
Centraal Planbureau of het NIBUD afkomstig zijn) al jarenlang steevast onderaan bungelen.
Het is toch veelzeggend dat al die pensioenbestuurders en -experts, als ook de krant
trouwens, dat blijkbaar niet op hun netvlies hebben staan. Want elke verwijzing daarnaar
(zelfs de kleinste) ontbreekt in het artikel.
Wat je in het artikel wel aantreft, is dus een winstwaarschuwing; ook omdat
pensioenfondsen terughoudend met indexatie lijken te zijn met het oog op het nieuwe
pensioenstelsel. En dan worden de druiven voor gepensioneerden wel extra zuur: na eerst
jarenlang gehoord te hebben dat (volledige) indexatie ‘volgens de regels niet kon’, is nu de
boodschap dat het er niet inzit omdat pensioenfondsen ‘geld achter de hand willen houden’
in verband met de overgang naar het nieuwe stelsel. Een stelsel dat bovendien, zoals het
daartoe ingediende wetsvoorstel nu luidt, het met het sluiten van het pensioenakkoord
beloofde ‘koopkrachtigere pensioen’ niet per sé dichterbij brengt.
Daarom ook het verzet van de Koepel Gepensioneerden en haar collegaseniorenorganisaties. En daarom ook opnieuw de oproep onze petitie alsnog te
ondertekenen: Pas de pensioenwet aan - Petities.nl.

Bezoek de Facebookpagina van de Koepel
Gepensioneerden

3

De Koepel Gepensioneerden heeft sinds kort een nieuwe Facebookpagina. Daarop worden
artikelen geplaatst die betrekking hebben op de thema's pensioenen, koopkracht en zorg. U
kunt de pagina via deze link bekijken. Maar de pagina is ook te benaderen via het Facebook
logo onderaan onze website en nieuwsbrief.
U kunt meehelpen de bekendheid van de pagina te vergroten door de pagina te "liken".
Daarvoor klikt u op "Vind ik leuk" onder het duimpje.

Sociale partners praten over pensioen
De SER organiseerde op 30 juni een bijeenkomst over actuele pensioenthema’s voor
sociale partners. Onderzoekers van Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and
Retirement, lichtten daar drie onderzoeken toe over de beleidskeuzes die sociale partners
moeten maken over aanvullende pensioenen. Lees hier verder...

Vakantie!
Na Midden- en Noord-Nederland is nu ook in het Zuiden van het land de schoolvakantie
ingegaan. De Koepel Gepensioneerden wenst u een fijne en veilige vakantie!

Waar houden wij ons mee bezig?
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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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