Verontruste
Ouderen

Nieuwsbrief

21 jan 2019

Tussenbalans

21 januari Tweede Kamer en Martin van Rooyen over pensioen
20 februari Verkiezingen Provincies en Eerste Kamer
Red: john@jenwbakker.nl

Vorige Nieuwsbrieven

Data:
Volgende
bijeenkomst groep
Den Bosch: nog niet
vastgelegd
Volgende
bijeenkomst groep
Utrecht: nog niet
vastgelegd
Seniorenwerkgroep:
6 februari, Utrecht

Maandag 21
januari 10.00 uur
Life-debat over
rekenrente

Nieuws, gebeurtenissen, wat volgt
Tussenbalans met de kleur van
spanning. Oranje?
Wat zijn de feiten. 21 januari is een
belangrijke dag. Het voorstel van
Rooyen van 50Plus zou er dan
eindelijke toe kunnen leiden dat met
het niet indexeren van het pensioen
een break van maximaal 5 jaar zal
worden ingesteld, dus wel indexeren,
totdat een nieuw stelsel dit niet meer nodig
maakt.
Vooruitzichten? Minister Koolmees, die
erover gaat, heeft op 19 november laten
weten dat jij het regiem van rekenrente
handhaaft. Ook als er wordt afgestapt van
gegarandeerde pensioenen. En ook dat hij
niet te willen overleggen met andere
overlegpartners dan de huidige. Dus geen
overleg met gepensioneerden en deelnemers. Is dat erg? Het is een
slecht gebaar van iemand, die lid is van D66, een partij die zegt
democratie hoog in het vaandel heeft. Goed, hij is gekomen op 19
november in Utrecht. Zijn technische uitleg liet weinig hoop bestaan dat
hij ook heeft geluisterd, de belangrijkste voorwaarde in een democratisch
debat. Oplossing? Gelet op zijn geloof dat het heil van het pensioen moet
worden gevonden in de periode tot 40 jaar of meer na vandaag, wijst
alles in de richting stembus.

Maar zover is het nog niet. Maandag vanaf 10.00 uur

“De coalitie van VVD, D66, CDA en ChristenUnie wil dat er een
nieuw pensioenstelsel komt. Dat kost geld, véél geld: de rekening
kan oplopen tot wel honderd miljard (!) euro. Sinds het klappen van
de onderhandelingen over een nieuw pensioenakkoord vliegen de
slechte plannen ons om de oren! Minister Koolmees (D66) zei
doodleuk dat hij gepensioneerden géén garanties kan geven dat zij
niet hoeven mee te betalen aan die operatie.”

Het kan toch niet de bedoeling zijn dat gepensioneerden die part
noch deel hebben aan het probleem moeten meebetalen aan een
oplossing voor
actieve deelnemers?!

“De meest recente stap in deze strijd is een hoorzitting over de
rekenrente voor pensioenfondsen. Die hoorzitting – een initiatief van
Martin van Rooijen – zal op 21 januari in de Tweede Kamer worden
georganiseerd. Life-debat vanaf 10.00 uur
Met deze gerenommeerde deskundigen zal tijdens de hoorzitting
uitgebreid gesproken worden over het probleem van de lage rekenrente
en wat daaraan gedaan kan worden:
• Peter Borgdorff, directeur Pensioenfonds Zorg en Welzijn
• Guusje Dolsma, plv. directeur Sociale Zaken VNO-NCW
• Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV
• Jean Frijns, emeritus hoogleraar aan de Vrije Universiteit (VU) en ouddirecteur Beleggingen bij het ABP
• Coen Teulings, hoogleraar Economie aan de Universiteit van
Cambridge en oud-directeur van het Centraal Planbureau
• Dick Sluimers, bestuursvoorzitter van de APG Groep en oud-voorzitter
en oud-directeur Financiën ABP
• Sweder van Wijnbergen, hoogleraar Macro-Economie Universiteit van
Amsterdam
“We willen een debat met voor- én
tegenstanders. Ik had de zaal ook kunnen
vullen met topdeskundigen die allemaal volledig
aan onze kant staan, maar ik wil vuurwerk”,
aldus Tweede Kamerlid Martin van Rooijen

20 maart stemmen
Als het van Rooijen niet lukt om zijn voorstel erdoor te krijgen zijn de
vooruitzichten voor de oudste generatie gepensioneerden bijzonder
ongunstig.

“Martin van Rooijen trekt alle registers open voor uw pensioen! Die strijd
zet hij in de Tweede Kamer voort en vanaf het voorjaar in de Eerste
Kamer, waar de coalitie naar alle waarschijnlijkheid zijn meerderheid
kwijtraakt. Dan pas wordt het gevecht voor uw pensioen eerlijker! Martin
is lijsttrekker voor 50PLUS: laten we er op 20 maart voor zorgen dat hij
met zoveel mogelijk zetels in de Eerste Kamer terechtkomt! Dan kan de
coalitie geen kant meer op!”

Wat bezielt het Kabinet? Rutte kan terugzien op een periode van bijna
drie kabinetten niet indexeren. Eerlijk over Later. De slogan van de Aegon
nadat zij pensioenvermogen had laten verdampen. Rutte kan er ook wat
van. In de voetsporen van Lubbers, die doodleuk zo’n 60 miljard euro waarde anno 2019- uit de pensioenpot van ABP heeft verhuisd naar de
Rijksbegroting, geld van de werknemers van de overheid. Geen roofkunst
maar roofpensioen, door onze eigen regering. Koolmees gelooft heilig in
de periode, wanneer het ingehouden vermogen van inmiddels overleden
gepensioneerden zal moeten dienen om het pensioensysteem weer in
balans te brengen. Is dit een sprookje van Kajsa Olongren, zijn
coalitiegenoot. Zij vertelde onlangs in een interview dat beheer van de
Grondwet ook nog tot haar portefeuille behoorde. Met de Zwarte-Piet
discriminatie was ze al aardig op weg. Hoe staat het met de discriminatie
van ouderen, wil ze daar nog ‘s nog even naar kijken? Een
merkwaardige partij die het luisteren heeft verleerd, ondanks de D van
democratie. Maar toe was het nog 1966.
Het CDA kun je niet betrappen op een grote inzet voor het
pensioenvraagstuk. De Christen Unie van meneer Slob evenmin.
De ChristenUnie ziet de tweedeling tussen jong en oud als een groot
probleem. Anders dan de jongeren en ouderen tijdens het congres op 15
november. Een uitvergrote tegenstelling, die geen probleem kan zijn als
de werkgevers hun plicht doen, in plaats van de aandeelhouders voor te
trekken. De ouderen zullen dat moeten doen met de premie die ze
hebben afgedragen. Mits Koolmees dit ook gaat begrijpen. De jongeren
zullen ervoor moeten zorgen dat ze voldoende premie afdragen – lees
vooral hun werkgevers-, om hetzelfde te bereiken. En de overheid moet
ophouden vals te spelen door de grootste werkgever te zijn en
ondertussen de baas te spelen over de spelregels, oorzaak van de
tegenwoordige reuring. Zijn we wel het aardige land dat we zo graag
willen zijn?
Het Utrecht-overleg van j.l. 16 januari.

Het doel was het huiswerk van de Seniorenwerkgroep, die door Jaap van
der Spek en Joep Schouten inmiddels aan het werk was gezet. Dat
huiswerk was op 15 januari, dus een dag eerder, bespreken en
verscheen reeds op getypt en wel op tafel. Een knappe prestatie.
De werkgroep

Iets over de voortgang.

Inbreng VO voor
overleg 16 januari

De diplomatie is een geliefd thema, voorgang door massage.
Niet de massagesalons die deze week in het nieuws waren, de
permanente zachte aandrang die zelfs de meest verstokte
‘belever’ moet verleiden te luisteren naar de visie op een nieuw
pensioenstelsel, die naast de samenwerkenden op 19 november,
zelfs de vier grote pensioenfondsen gelijksoortige uitspraken
hoort doen, die hoop biedt. Er is dan ook afgesproken dat ook
deze pensioenfondsen zullen worden bezocht om samen de
gemeenschappelijke noemer te omlijnen.
Druk uitoefenen, zichtbaar zijn, meer publicitaire acties.
De tweede pijler is actie, gericht op de verkiezingen op 20
maart. Niet te verwisselen met de pijlers van het
pensioenstelsel, geliefde uitdrukkingen van de echte
pensioenveteranen.
De werkwijze en krachten van de werkgroep zijn ook voor de
wilde honden van Verontruste Ouderen nog niet geheel te
doorgronden, de tijd hiervoor is kort, want 20 maart is de dag
van het rode potlood. Dus kopie voor de volgende Nieuwsbrief,
die in februari weer zal rapporteren.

Verslag van van
Rooijen 17 januari
2019

Kunnen we nog Polderen

Thema’s die ons bezig houden:
• Waar vind je aansluiting voor samenwerking
• De grote thema’s, maximaal drie, die zich lenen voor een
korte en duidelijke uitleg aan de stembus-gangers
• De pensioenbarometer voor inschatting van de mening
van politiek partijen over een aantal opgestelde vragen
• PR-centraal met een aantal gecoördineerde acties

Peet Vogels en anderen

Link 50Plus
Pensioenoffensief

Artikelen pensioenen
verzameld

50 Plus, ze rollen wel eens over elkaar om de mooie
baantjes. Maar wie van de andere partijen heeft een
strategisch actieplan over ons pensioen?
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Leden Tweede Kamer
Leden Eerste Kamer
Thema vandaag: Na 20 januari lachen wij het hardst

