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Koepel Gepensioneerden (www.koepelgepensioneerden.nl)

• Ontstaan in 2020 door fusie KNVG/NVOG

• Grootste seniorenorganisatie van Nederland (300.000 leden)

• Vereniging van verenigingen

• Verenigingen van gepensioneerden (bij ondernemingen/in bedrijfstakken)

• ‘Traditionele seniorenorganisaties’

• Aangesloten bij AGE EUROPE



Aandachtsgebieden

• Pensioen 

• Inkomen/Koopkracht 

• Wonen 

• Zorg

• Welzijn

• Etc.



Ambities  

• Leidende positie op pensioengebied behouden

• Versterken positie op andere thema’s

• Verdergaande professionalisering

• Samenwerking met andere seniorenorganisaties versterken

• Zorgen dat stem senioren luider klinkt en beter wordt gehoord

• Doorbreken frame dat ‘senioren niks te klagen hebben, maar dat wel 

steeds doen’



Recente resultaten

• Seniorenorganisaties voor het eerst uitgenodigd door informateur

• Presentatie gezamenlijk Manifest ‘Naar een integraal ouderenbeleid’

• Na lobby Manifest vertaald in aangenomen moties Tweede Kamer 

(integraal ouderenbeleid opnemen in regeerakkoord, nationaal 

programma wonen voor ouderen)

• Helder signaal namens alle seniorenorganisaties over wetsvoorstel 

‘Voltooid leven’







Uitwerking pensioenakkoord

• In 2019 gesloten door kabinet, vakbonden en werkgevers

• Juist bij uitwerking moeten nog belangrijke knopen worden doorgehakt

• Zal niet automatisch gebeuren door partijen bij het akkoord (belangen 

voor hen te groot, laten het akkoord niet uit hun handen vallen)

• Dus druk door partijen van buitenaf noodzakelijk, Koepel 

Gepensioneerden voorop



Hoofdpunten 

• (Inhaal)indexatie van pensioenen niet pas bij ingang eventuele nieuwe 

pensioenstelsel (2026/2027), maar zo snel mogelijk

• Eerlijke overstap naar eventuele nieuwe pensioenstelsel (waarbij 

rekening wordt gehouden met overdracht geld in pensioenfondsen ‘van 

oud naar jong’)

• Meer zeggenschap gepensioneerden in aanloop naar eventuele nieuwe 

pensioenstelsel, maar ook daarná



Stapjes vooruit dankzij druk

• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat (inhaal-)indexatie eerder 

mogelijk moet zijn, 2022 nu in beeld

• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat bij overstap rekening 

moet worden gehouden met overdracht geld van oud naar jong, nog 

niet duidelijk hoe en in welke mate

• Partijen bij het pensioenakkoord erkennen dat zeggenschap 

gepensioneerden (hoorrecht/adviesrecht) in aanloop naar nieuwe 

stelsel groter moet, nog niet duidelijk hoe. Geen vooruitgang op punt 

zeggenschap in nieuwe stelsel



Komende maanden belangrijk

• Minister werkt aan wetsvoorstel waarin pensioenakkoord is vertaald in 

wetgeving

• Snel meer duidelijkheid over in hoeverre onze eisen daarin zijn verwerkt

• In de tussentijd voeren we de druk op, waarbij nu samen met andere 

seniorenorganisaties mogelijkheden van politieke lobby, publiciteit, 

acties en juridische procedure worden uitgewerkt

• Wetsvoorstel naar verwachting begin 2022 naar Tweede Kamer



Recent lobby-succesje

• Onlangs kort debat over uitwerking pensioenakkoord

• Van de negentien partijen/fracties/groepen in de Tweede Kamer deden 

er welgeteld vijf aan dat debat mee

• Wel door Koepel Gepensioneerden aangeleverde motie ingediend èn

aangenomen



Motie

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat inmiddels ruim twee jaar geleden een pensioenakkoord is gesloten; 
overwegende dat de uitwerking daarvan fors vertraging heeft opgelopen en tot op de dag 
van vandaag nog geen helderheid bestaat over belangrijke zaken als een snel perspectief 
op indexatie, een eerlijke overstap naar het mogelijke nieuwe pensioenstelsel (waarbij in 
het huidige systeem gegroeide onevenwichtigheden als bijvoorbeeld 
vermogensoverdrachten van oud naar jong afdoende worden geadresseerd) en meer 
zeggenschap van gepensioneerden in de aanloop naar die overstap alsook daarna; 

constaterende dat mede daardoor de onvrede onder gepensioneerden (maar ook onder 
werkenden) toeneemt en het draagvlak voor het pensioenakkoord navenant afneemt; 

verzoekt de regering, nu het hier met name voor senioren belangrijke onderwerpen betreft, 
om seniorenorganisaties nauwer bij het overleg over die uitwerking te betrekken, alsook 
op zo kort mogelijke termijn met een heldere uitwerking van genoemde punten op de 
hierboven bedoelde wijze (leidend tot perspectief op indexatie per 2022, een eerlijke 
overstap en meer zeggenschap) te komen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 
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Vragen
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Dank voor uw aandacht


