
 
1 

 

  
 
 

Koepel Gepensioneerden klaar voor rol aan tafel  
 

Ons land telt 17,4 miljoen inwoners, waarvan bijna twintig procent 65 jaar is of ouder. De 
afgelopen eeuw is deze groep vertienvoudigd: van 0,3 miljoen in 1900 tot 3,3 miljoen eind 
2019. Toch worden senioren niet of nauwelijks betrokken bij voor hen belangrijke 
beleidsontwikkelingen. De politiek en de sociale partners hebben recent beloofd 
seniorenorganisaties vaker hun plek aan tafel te geven. De per 1 januari ontstane Koepel 
Gepensioneerden is speciaal opgericht om aan tafel haar meerwaarde bewijzen. 
 
De leeftijdsopbouw van de bevolking beïnvloedt de belangrijkste sociaaleconomische 
vraagstukken van een land. Is de bevolking jong dan is er behoefte aan meer scholen. Groeit de 
groep ouderen dan zal er meer in de gezondheidssector geïnvesteerd moeten worden. Het ligt 
voor de hand bij zulke belangrijke beslissingen vertegenwoordigers van deze bevolkingsgroepen 
te betrekken. Ze brengen kennis mee en kunnen zorgen voor draagvlak.  
 
Het is onbegrijpelijk dat de sociale partners tien jaar in de Sociaal-Economische Raad 
onderhandelden over aanpassing van het pensioenstelsel zonder daarbij vertegenwoordigers 
van de senioren direct te betrekken. Dat schaadt het vertrouwen en ondermijnt het draagvlak 
voor het pensioenstelsel. 
 
Steeds vaker worden belangrijke beslissingen in SER-verband in een breed overleg voorgekookt, 
zoals het Pensioenakkoord, het Energieakkoord en het Klimaatakkoord. Veel vraagstukken waar 
de SER over adviseert, reiken veel verder dan de scope van werkgevers, vakbeweging en 
kroonleden. Er zitten ook veel meer aspecten aan dan alleen sociaaleconomische. 
 
De senioren in ons land voelen zich bij veel besluitvorming buitenspel staan. Het gaat hen niet 
alleen om hun AOW en hun pensioen. Het welzijn van senioren hangt ook samen met beleid op 
gebieden als zorg, wonen, mobiliteit en fiscaliteit. Bij deze issues kan de vakbeweging niet 
optreden als dé belangenbehartiger van de senioren; zij moet immers ook al belangen van 
jongeren en werkenden behartigen. De belangen van senioren, daar zijn de seniorenorganisaties 
voor. 
 
Na jarenlang vergeefs aankloppen, lijkt het tij nu te keren. De seniorenorganisaties zijn opgenomen 
in de klankbordgroep, die geraadpleegd wordt door de stuurgroep, die het pensioenakkoord gaat 
uitwerken. De voorzitter van de SER heeft in december schriftelijk aangegeven dat de 
seniorenorganisaties als deskundige welkom zijn in voor hen belangrijke SER-commissies.  
 
Adeldom verplicht. Als senioren willen meepraten, moeten ze daar ook voor toegerust zijn. Daarom 
is op 1 januari de Koepel Gepensioneerden in het leven geroepen. De Koepel Gepensioneerden is 
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een fusie van de Koepel van Nederlandse Verenigingen van Gepensioneerden (KNVG) en de 
Nederlandse Vereniging van Organisaties van Gepensioneerden (NVOG).  
 
De Koepel Gepensioneerden omvat ruim 150 organisaties van gepensioneerden, alsmede KBO 
Brabant en de Federatie van Algemene Senioren Verenigingen (FASv). De Koepel Gepensioneerden 
is de grootste seniorenorganisatie in Nederland. Hij is de spreekbuis van meer dan 300.000 senioren 
en gepensioneerden en indirect van alle meer dan 3,3 miljoen gepensioneerden. 
 
In de manier waarop een land omgaat met zijn senioren weerspiegelt zich het democratisch gehalte 
van een land. De 20 procent senioren en gepensioneerden verwachten op dit gebied dit jaar meer 
dan zij de afgelopen jaren ondervonden hebben. Hun vertegenwoordigers zijn er klaar voor. 
 
Joep Schouten en Jaap van der Spek zijn duovoorzitters van de Koepel Gepensioneerden.  
 

 


