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Verslag Algemene Vergadering Koepel Gepensioneerden 21 september 2022 

people@places, Culemborg 
 

 

Aanwezig: 98 personen, van wie 85 fysiek en 13 via zoom 

Bestuur: John Kerstens, Jaap van der Spek, Dick van der Windt, Henk Lukkezen, Han Kooy, Han van 

Manen, Fred Steenwinkel. 

 

1. Opening 

Voorzitter opent de vergadering en heet in het bijzonder welkom de heer Peter Borgdorff en ons 

nieuwe lid, VPN, Vereniging Pensioengerechtigden Notariaat. 

 

2. Mededelingen 

➢ De Koepel heeft met ingang van heden een eigen Facebookaccount 

➢ Hoorrecht: De voorlichtingsdag is op 14 november in Culemborg 

➢ Samenwerking Seniorenbonden. De samenwerking tussen Koepel, ANBO en KBO-PCOB en 

NOOM verloopt vrij goed. Bij KBO-PCOB gaat het niet goed; 4 grote KBO-provincies (Overijssel, 

Gelderland, Noord Holland en Limburg) hebben aangekondigd KBO-PCOB te verlaten. Limburg 

heeft uitgesproken zich bij de Koepel te willen aansluiten 

➢ Commissie Zorg, Wonen & Welzijn is weer op personele sterkte en is enthousiast aan de slag. 

➢ Medio 2023 zullen Jaap van de Spek (verantwoordelijk voor Publiciteit en Media) en Dick van 

der Windt (secretaris) hun bestuursfunctie neerleggen. Ook via het verslag worden mensen 

opgeroepen zich te kandideren voor één van deze bestuursfuncties. 

 

3. Verslag vorige vergadering 

Met één aanvulling wordt het verslag goedgekeurd. 

Bij de bespreking van de Meerjarenraming wordt opgemerkt of de CPI wel een goede graadmeter is 

voor de contributieverhoging. Naast het "ja van de secretaris" zou ook de opmerking van de 

voorzitter dat "het zal worden meegenomen" een plaats in het verslag terug te vinden moeten zijn. 

Bij dezen! 

 

4. Voortgang Pensioendossier 

Stand van zaken (JK) 

Aan de hand van sheets (zie bijlage bij dit verslag) praat de voorzitter ons bij over waar we nu staan. 

Inzet zijn 3 speerpunten:  

• Hoorrecht  

• Koopkracht 

• Fair invaren 

 

In het wetgevend overleg zijn tientallen vragen gesteld onder andere over een hinderlijke fout in 

een tabel van de minister waarmee aannemelijk gemaakt moet worden dat indexatie heel goed 

mogelijk was. 

Die berekening was gebaseerd op een projectierendement van 0 (nul) procent! De minister heeft 

inmiddels de fout erkend. 
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De Commissie Parameters die moet aangeven wat een in redelijkheid te verwachten rendement is 

op aandelen en op obligaties is nog niet klaar. Die informatie is essentieel voor de pensioenfondsen 

voor het invaren. 

 

Voor het overige is het wetgevingsproces zeer vertraagd. De minister is halverwege haar eerste 

termijn in het Wetgevingsoverleg in de vaste Kamercommissie, dan volgt nog een tweede termijn 

van de Kamer en van de minister. De ambtelijk top is door de gang van zaken zeer in mineur. Er is 

veel meer weerstand dan verwacht.  

 

Wat de 3 speerpunten betreft lijkt er beweging te zijn op het vlak van het hoorrecht en verdere 

verbetering van de positie van gepensioneerden in het bestuur en er komt een handreiking met 

spelregels voor het invaren. 

 

Op een vraag uit de zaal of er een kans is dat het voorstel door het kabinet wordt ingetrokken is het 

antwoord nee. Hoewel de coalitie geen meerderheid heeft in de EK zal het daar vermoedelijk niet 

sneuvelen omdat de PvdA en GL al hun steun hebben toegezegd. 

 

Binnen het ministerie is het probleem van de gesloten fondsen duidelijker op het netvlies; nog geen 

definitieve oplossing. 

 

Als het in de EK toch misloopt is er dan een plan B: Nee. Uit de zaal wordt ook gewezen op de 

slapers, namelijk hoe die te betrekken. De beperkte IT-capaciteit om alle pensioenfondsen binnen 

de wettelijke tijd de omslag te laten maken wordt een issue. Ook DNB kan een bottle neck gaan 

vormen; zij moet alle plannen van de ruim 200 fondsen toetsen! 

 

Voortgang acties WTP (JvdS) 

Op dit moment vinden gesprekken plaats met de ouderenorganisaties van de coalitiepartijen maar 

ook met die van de PvdA en GL.  

Er zullen acties worden ondernomen als het invaren aan de orde komt. Er komt ook een 

manifestatie van de Seniorencoalitie. 

 

5. Hoorrecht door Peter Borgdorff 

Hij begint met er op te wijzen dat pensioen een arbeidsvoorwaarde is die wordt vastgelegd in CAO 

overleg. Het bezit van pensioengeld kan op dit moment niet als persoonlijk bezit worden opgevat; 

het is van het fonds. 

 

Het belangrijkste onderdeel van het nieuwe stelsel is het invaren: een wettelijk toegestane diefstal 

waarvan de legitimering wordt gevonden in het publieke belang. 

 

De sociale partners moeten de (verenigingen van) gepensioneerden horen d.w.z. in de gelegenheid 

stellen hun mening over het invaarplan te geven op een zodanig tijdstip dat het nog tot 

wijziging/aanpassing kan leiden. Sociale partners kunnen de mening naast zich neerleggen! 
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De gedachte van Omtzigt om een enquête te houden onder alle deelnemers waarin een keuze 

wordt voorgelegd acht Borgdorff onverstandig; veel te ingewikkeld. Ook een individuele opt out 

zou mogelijk moeten zijn. 

Hierna vindt een geanimeerde discussie met de zaal plaats waarin verschillende zaken de revue 

passeren die uw notulist niet bleek te kunnen bijbenen. 

 

Boek waar Peter Borgdorff aandacht voor vroeg:  

Pensioenessays---de

el-14.pdf
 

 

6. Prinsjesdag (Ronald Beelaard) (Sheets met toelichting separaat ontvangen) 

De huidige hoge inflatie zal geleidelijk gaan teruglopen. Zij wordt vooral veroorzaakt door energie. 

Bij analyses blijkt dat in onrustige tijden de inflatie relatief hoog is. En de huidige tijden zijn 

onzeker. De prijzen van voedsel gaan overigens beperkt omhoog.  

 

Op grond van de sheets kan in ieder geval vastgesteld worden dat inkomensontwikkeling van de 

ouderen is achtergebleven bij dat van de werkenden. 

De koopkracht van ouderen wordt wel verbeterd door de AOW verhoging met 10% per 1 januari 

2023. 

 

Ook hier een korte discussie waarin verschillende zaken langskomen zoals het verband met 

huurtoeslag, zorgtoeslag waarvan maar 20% overblijft. Daarnaast is er het verzilveringsprobleem. 

 

7. Rondvraag 

Daarvan wordt geen gebruik gemaakt. Wel geeft het Rinze Braaksma de gelegenheid te melden dat 

hij verantwoordelijk is voor het beheer van ons Facebook-account. 

 

8. De volgende Algemene Vergadering is op woensdag 14 december 2022 in Culemborg.  

 

Dick van der Windt 

Secretaris 

 

 

Bijlagen:  

- 2 sheets behorend bij inleiding John Kerstens  

- PDF: Boekje Einde van een lange reis?  
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Deelnemers 

 

 

Lidverenigingen 

Fysiek (volgens getekende presentielijst): 

Achmea, Ballast Nedam VP BN, BGV Utrecht, BPP, Cosun, DNB, DNP, eTNOs, FASV, FPVG, GBC 

(IBM), GVKPN, KVEO, UWV (GvU), NIBC, VDP, VG Schiphol, VGA, VGAN, VG-ANWB, VGAZ, VGC, 

VGD, VGDE, VGEM, VG-KLM, VGKVWS, VG-Océ, VGOMedia, VGPME, VG-Rabobank, VUG, VG-Sabic-

IP, VGV, VOEKS, VPN, Volkshuisvesters Pensioen (VGSPW), VvG Heineken, VOHM, VVG-PGB, 

VVSPTN (Thales)  

 

Zoom: 

VUG, VVPSPTN, Vergepa, VG Gasunie, VGSE, VG-Océ, VOEKS, eTNOs, KVEO, VOAC2015, VGD, 

VGOMedia, eTNOs 

 

Afgevaardigden uit de verschillende commissies 
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