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Taken en opdrachten van de OSiF 

Door Albert Spaa 

In de laatste algemene leden vergadering werd de vraag gesteld 

waar staat de OSiF voor en wat heeft de OSO er aan. Ik heb die 

uitdaging opgepakt en vandaar dit stukje. Voor velen onder U zal 

dit informatie bevatten die U eerder gehoord heeft maar voor 

sommigen zal het mogelijk wel nieuw zijn. De “Onafhankelijk 

Seniorenverenigingen in Fryslân” vereniging (OSiF) werd in 

2016 opgericht. 

In de statuten staat dat de vereniging er is om een samenleving te bevorderen 

die zorgzaamheid betracht jegens senioren, zodat zijn – naar vermogen – in 

volwaardigheid en zelfstandigheid kunnen blijven deelnemen aan het 

maatschappelijk verkeer, èn de belangen van senioren te behartigen in de 

ruimste zin van het woord, zowel individueel als collectief. 

Het is van het begin af duidelijk dat de Onafhankelijke Seniorenvereniging in 

Fryslân vooral bedoeld is als service-organisatie en een 

samenwerkingsnetwerk voor de plaatselijke organisaties. En voor alle 

duidelijkheid de basis zijn en blijven de plaatselijke verenigingen.  

De OSiF wil vooral niet de “baas” zijn over de plaatselijke verenigingen, want 

waar dat toe kan leiden weten de meeste leden helaas meer dan genoeg. Er is 

geen eigen kantoor. Vrijwilligers doen het werk en er is geen enkel 

winstoogmerk.  

http://osif.frl/
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De vijf in statuten genoemde oprichters zitten zeven jaar later nog steeds in 

het bestuur van de OSiF. Als je weet dat deze bestuurders zonder 

uitzondering een ANBO verleden hebben kan je wel concluderen dat ze zich 

jarenlang heel consciëntieus inzetten voor de belangen van de senioren in 

Fryslân. Inmiddels is het bestuur uitgebreid met een aantal nieuwe 

bestuursleden die gaandeweg de taken van de oorspronkelijke 

bestuursleden gaan overnemen. 

Als nieuw lid van het bestuur heb ik de afgelopen maanden geprobeerd een 

beetje een beeld te krijgen van waar de OSiF inmiddels voor staat. Allereerst 

is mij duidelijk geworden dat de OSiF op dit moment vooral bezig is met de 

Corona problemen te boven te komen. Vergaderen was moeilijk en de 

activiteiten stonden op bij heel veel organisaties en verenigingen op een laag 

pitje.  

Gelukkig zie ik veel energie, ambitie en lef om met zijn allen de draad weer 

op te pakken. In het brede maatschappelijk werkveld zie ik dan ook steeds 

meer pogingen om elkaar weer (vooral lijfelijk) te ontmoeten, met elkaar in 

gesprek te gaan en nieuwe initiatieven te ontplooien. 

Met een verwijzing naar een U ongetwijfeld bekende oude reclame voor 

zeep: “waar praten zij over?”, kan ik onder andere het volgende melden. 

Veel mensen zien dat de privatisering van het afgelopen decennium, de 

komst van de participatiemaatschappij en het verplaatsen van veel 

verantwoordelijkheden naar de gemeenten geleid hebben tot “witte 

vlekken” in onze samenleving. Bijvoorbeeld in de senioren zorg is veel 

verdwenen zonder dat er iets nieuws voor in de plaats kwam. Dat dit soms 

http://osif.frl/
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in het werkveld van het sociaal domein tot problemen leidt is duidelijk. 

Maar de vraag is dan meteen wat we eraan kunnen doen.  

Zo zie je op provinciaal niveau dat organisaties als Zorgbelang, de GGD, de 

Friesland, het Fries Sociaal Plan Bureau en ook de provincie graag met ons 

overleg willen. De OSiF is hier blij mee. Want senioren willen als groep zelf 

mee praten en denken; dit ook om te voorkomen dat er slechts over ons 

gesproken wordt en niet met ons. Onderwerpen die hierbij de revue 

passeren zijn bijvoorbeeld: 

- de lange termijn zorg voor de steeds grotere groep vooral 
thuiswonende senioren in Friesland.  
 

- de inkomens positie van veel ouderen die nogal verzwakt is omdat 
veel pensioenen al jaren niet meer geïndexeerd zijn. 
 

- de recente bouwopdracht hoe gaan we die provinciaal inrichten gelet 
op de vraag vanuit de senioren doelgroep. 
 

- de positieve gezondheid ambities en hoe de senioren te bereiken. 
 

Deze lijst pretendeert niet alles omvattend te zijn maar geeft U hopelijk wel 

een indruk van de breedheid van onderwerpen. Deze informatie nemen wij 

overigens ook mee in ons contact met wethouders van Ooststellingwerf.   

Maar het blijft niet bij praten alleen. De OSiF regelt ook een aantal 

praktische zaken. Zo heeft de OSiF zich in het verleden ingespannen voor 

een samenwerking met de Friesland zorgverzekeraar. Zo kunt U ook 

volgend jaar blijven genieten van korting op de aanvullende 

zorgverzekeringspakketten en geeft de Friesland een workshop voor 

mantelzorgers en gratis adviesgespreken met een welzijnscoach. 

http://osif.frl/
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Een ander voorbeeld van een OSiF actie betreft rijbewijskeuringen. Vanaf 1 

januari 2022 kunnen onze leden tegen een gereduceerd tarief terecht bij de  

keuringsartsen van RijbewijskeuringsArts BV. Zij werken landelijk en 

digitaal en daardoor is er een snelle communicatie met het CBR.  

Het lidmaatschap van de OSiF kost de Onafhankelijke Senioren Vereniging 

Ooststellingwerf per lid slechts één euro per jaar. 

Introductie initiatief Dorpsondersteuner in Noordoost 

Friesland 

Verslag van Carla van der Kooij 

Vergrijzing, een krimpende bevolking, een stijgende zorgvraag en 

daarmee hogere zorgkosten, een groeiende vraag naar 

zorgmedewerkers en een dalend aanbod, roept de vraag op: hoe 

organiseren wij toekomstige zorg en ondersteuning aan oudere 

inwoners van Noordoost Friesland? Welke rol kan een 

dorpsondersteuner spelen? Graag nodigen we jullie uit voor een 

inspiratiesessie over dit onderwerp. 

De dorpsondersteuner 

In 2020 publiceerde de Aletta Jacobs School of Public Health het rapport 

Evaluatie van de dorpsondersteuner. We hebben niemand minder dan de 

bedenker van de dorpsondersteuner en de dorpsondersteuner van Wedde 

bereid gevonden om ons te informeren en inspireren over zijn initiatief. Hans 

Berg was voorheen huisarts in het mooie Groningse Wedde. Onder de titel 

‘Wedde dat het lukt’ werd de dorpsondersteuner geïntroduceerd.  

http://osif.frl/
https://weddedathetlukt.nl/
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Dit initiatief en het rapport daarover vormde de inspiratie voor ons Groz 

Fieldlab Noordoost Friesland. GROZ onderdeel van Topsector Life Sciences & 

Health 

De topsectoren vormen een groot netwerk met bestuurlijke en landelijk duw- 

en trekkracht. Mede om deze reden zijn we naar een bijeenkomst geweest van 

de Groz initiatieven ook wel Grozzerdammen of Fieldlabs genaamd.  

Tijdens de bijeenkomst werd ons al snel de meerwaarde duidelijk. Het zijn 

prachtige initiatieven waarbij er ook een aantal veel verder zijn dan wij. Om 

deze reden hebben wij samen vanuit Noordoost Friesland succesvol twee 

initiatieven aangedragen bij GROZ. Dit was de info vooraf: 

https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/helpdesk/kennisbank/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2049161 

Er ontstond na de presentatie een debat over de verschillende manieren 

waarop de dorpsondersteuner  c.q. omtinker,  ouderenwerker, is ontstaan . 

Vele dorpen of wijken van grotere gemeenten hebben zo iemand. Hij/zij is de 

spil in het web van alle organisaties die er zijn voor ouderen, coördineert het 

vrijwilligers werk, is vraagbaak enz. Een oudere heeft een hulpvraag maar weet 

niet waar hij moet zijn: zoekt contact met de dorpsondersteuner . Deze helpt 

de oudere in de zoektocht naar de juiste hulpverlener of vrijwilliger. 

Deze projecten worden vaak ondersteund door de gemeente en door de zorgverzekeraar. Maar zij 

moeten wel weten welke initiatieven er in hun regio/ gemeente/dorpen plaatsvindt. 

Campagne Senioren en Veiligheid van start 

Samen zorgen we ervoor dat criminaliteit niet loont. Daarom is 5 

april 2022 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid in 

samenwerking met vele andere partijen de campagne Senioren en 

http://osif.frl/
http://www.groz.nl/blog/nieuwe-regio-stelt-zich-voor-noordoost-friesland
http://www.groz.nl/blog/nieuwe-regio-stelt-zich-voor-noordoost-friesland
https://www.groz.nl/missies
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-life-sciences--health
https://www.rvo.nl/onderwerpen/innovatief-ondernemen/topsectoren/topsector-life-sciences--health
https://www.groz.nl/fieldlabs
https://www.nlzorgtvoorelkaar.nl/helpdesk/kennisbank/handlerdownloadfiles.ashx?idnv=2049161


  nieuwsbrief mei 2022 

 

6 

 

Veiligheid gestart. In deze campagne krijgen senioren concrete tips 

om te voorkomen dat ze slachtoffer worden van criminaliteit en wat 

ze moeten doen als het wel gebeurt. Met de slogan ‘Maak het ze niet 

te makkelijk’ wordt gedurende vier weken aandacht besteed aan 

verschillende vormen van criminaliteit: babbeltrucs, spoofing, 

hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) en phishing. 

Ambassadeur 

Net als voorgaande campagne treedt ook dit jaar acteur Kees Hulst op als 

ambassadeur van de campagne: “Als acteur in ‘Het geheime dagboek van 

Hendrik Groen’, maar ook in mijn privéleven, zie ik hoe graag senioren het heft 

in eigen handen nemen.  

We kunnen veel zelf doen om te voorkomen dat we slachtoffer worden, maar 

hebben daarvoor wel de juiste informatie nodig. Daarom steun ik als 

ambassadeur graag de campagne, zodat we er samen voor zorgen dat 

criminelen niet ver komen”. 

Slachtofferschap 

Hoewel ouderen in algemene zin niet vaker slachtoffer worden van strafbare 

feiten dan mensen in andere leeftijdsgroepen is ieder slachtoffer er een te veel. 

Daarnaast zien politie en de Fraudehelpdesk sinds de coronacrisis een 

verschuiving in de criminaliteit.  

Zo is het aantal slachtoffers van hulpvraagfraude (waarbij mensen via een 

bekende – die op zijn beurt gehackt is – om bij via WhatsApp snel geld over te 

maken) fors toegenomen. Maar ook spoofing (waarbij iemand zich 

bijvoorbeeld voordoet als bankmedewerker om aan privégegevens te komen), 

http://osif.frl/
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babbeltrucs (aan de deur) en phishing (waarbij via een link in een email of sms 

toegang wordt verkregen tot een computer) nemen hand over hand toe. 

Slachtoffer worden van deze vaak gewiekste praktijken kan iedereen 

overkomen. En dus ook elke oudere. Daarom krijgen senioren via de campagne 

concrete handelingsperspectieven mee die hen weerbaarder maken tegen 

criminelen.  

Wanneer een oudere toch slachtoffer is geworden, is het belangrijk om aangifte 

te doen en de gebeurtenis bespreekbaar te maken. Hiervoor geeft de campagne 

ook tips 

Koepel mede-ondertekenaar Convenant Contant Geld 

Nu steeds meer betalingen elektronisch verlopen, staat de distributie van 

biljetten en munten onder druk omdat de daling van de kosten van de chartale 

keten geen gelijke tred houdt met de afname van het aantal contante 

betalingen.  

Daarom heeft DNB de afgelopen maanden, samen met 21 andere organisaties 

die betrokken zijn bij het betalingsverkeer, afspraken voor met betrekking tot 

de beschikbaarheid en de acceptatie van contant geld voorbereid. 

Deze inspanningen, waaraan namens de Koepel Gepensioneerden de heer Cees 

van Tiggelen intensief heeft meegewerkt, hebben geresulteerd in een 

‘Convenant Contant Geld’. Het doel van deze afspraken is dat mensen die nog 

steeds met contant geld willen betalen dit ondanks de voortschrijdende 

digitalisering van het retailbetalingsverkeer kunnen blijven doen. 

http://osif.frl/
https://www.letsmail.nl/t/r-l-tyyhilyd-khulhllilk-i/
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Koepelvoorzitter John Kerstens heeft afgelopen donderdag bij de DNB namens 

onze vereniging het convenant ondertekend. “Banken en winkels willen 

wellicht zo snel mogelijk van contant geld af, maar het is voor veel mensen 

(waaronder zeker ook senioren) nog steeds de handigste manier om te betalen. 

Dit convenant zorgt dat dat ook straks nog kan.  

We hebben afspraken gemaakt over de beschikbaarheid van geldautomaten, 

een acceptatieplicht van winkeliers en het niet in rekening brengen van allerlei 

kosten door banken. En dat is mooi nieuws” aldus de heer Kerstens. 

Als onderdeel van het Convenant hebben het ministerie van Financiën en DNB 

toegezegd om in 2022 een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren. 

Dit onderzoek zal ingaan op de verschillende opties, met elk hun voor- en 

nadelen, om de chartale keten in de toekomst te bekostigen en aan te sturen.  

Op basis van dit onderzoek zal de minister van Financiën een 

voorstel doen aan de Tweede Kamer over een eventuele 

aanpassing van de marktordening van de chartale keten. 

Individuele Scootmobieltraining - Informatie voor de 

particulier  

Veilig en zelfverzekerd de deur uit  

Wanneer u bestuurder bent van een scootmobiel wordt met dit voertuig uw 

bewegingsvrijheid enorm vergroot. Maar zo gemakkelijk als het eruit ziet, is 

het echter (voor velen) niet. Het onder controle krijgen van de scootmobiel en 

het beheerst manoeuvreren door het drukke verkeer is niet altijd even 

gemakkelijk. De wendbaarheid en stabiliteit van het voertuig zorgt nogal eens 

http://osif.frl/
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voor problemen. Daarnaast heeft u te maken met specifieke verkeersregels 

voor de scootmobiel. Met de gratis individuele scootmobieltraining bij 

u thuis, die gefinancierd wordt vanuit uw gemeente, wordt u verder op weg 

geholpen met uw scootmobiel.  

Opzet individuele scootmobieltraining  

Om het vertrouwen, de kennis en rijvaardigheid van scootmobielbestuurders te 

vergroten en het aantal ongevallen met scootmobielen te beperken, heeft het 

Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) besloten om alle 

scootmobielbestuurders een gratis training aan te bieden.  

De uitvoering van deze training heeft het ROF uit handen gegeven aan de 

Stichting Bevordering Verkeerseducatie (SBV). De training zal bij u thuis 

worden gegeven door een deskundige rijinstructeur van de SBV.  

Inhoud individuele scootmobieltraining  

Tijdens de training komt er een 

rijinstructeur bij u thuis, waardoor u 

kunt oefenen in de vertrouwde 

omgeving. Vaak hebt aan 1 uitgebreide 

training voldoende om zich veilig en 

vertrouwd te voelen op de scootmobiel. 

Mocht u het nodig hebben, dan is een 

korte vervolgtraining (1 uur) mogelijk.  

 

http://osif.frl/
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De training duurt maximaal 3 uur (vaak korter) en bestaat uit de volgende 

onderdelen:  

- Verkeerstheorie voor de scootmobiel  

- Vaardigheden  

- Prakrijkrit in de omgeving  

Onderdeel Verkeerstheorie  

Om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen, is het belangrijk dat u de 

verkeersregels kent. Waar mag u bijvoorbeeld rijden met uw scootmobiel? En 

welke voorrangsregels gelden voor een scootmobielbestuurder? Bij de 

scootmobieltraining krijgt u uitleg over verkeersregels, -borden en –tekens.  

Onderdeel Vaardigheden  

Uw scootmobiel staat mogelijk in een schuurtje, en het in- en uitrijden van de 

scootmobiel hiervan kan complex zijn. Of u woont zodanig dat u met de 

scootmobiel vaak de lift moet gebruiken; hoe rijdt u veilig de lift in en uit? Ook 

is het op de juiste manier op- en afrijden van een stoep erg belangrijk. Deze en 

andere behendigheidsoefeningen kunnen bij dit onderdeel 

Onderdeel Praktijkrit  

Bij dit onderdeel gaat u samen met de rijinstructeur met uw scootmobiel op 

pad. U kunt hierbij zelf aangeven welke routes u regelmatig rijdt of wilt gaan 

rijden, waarbij deze specifieke routes geoefend kunnen worden. Tijdens de rit 

wordt stilgestaan bij lastige verkeerssituaties, waarbij de nadruk ligt op 

veiligheid. Ook zullen de eerder behandelde verkeersregels weer terugkomen 

in de praktijk.  

http://osif.frl/
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Opgeven en/of meer informatie  

U kunt zich opgeven voor de gratis scootmobieltraining van de SBV via 

onderstaande gegevens:  

Telefoon: 06 – 21 41 36 24  

E-mail:  jelly@stichtingsbv.nl  

Postadres:  SBV, Postbus 50007, 9200 LA Drachten  

Ook voor vragen of meer informatie kunt u uiteraard te allen tijde contact met 

opnemen met de SBV. Meer informatie over onze stichting is te vinden op onze 

website: www.stichtingsbv.nl  

De grote uitdagingen voor Fryslân – deel 2 

Verslag door Albert Spaa 

Onlangs heb ik verslag gedaan over het Webinar  “De grote uitdagingen voor 

Friesland” op 10 februari waaraan ik heb deelgenomen. Oorspronkelijk was het 

plan dat dit “life” zou plaatsvinden maar door COVID kon dat helaas niet 

doorgaan. Voor de middag had men TakomstLabs bedacht rond een 

aangegeven thema. Die konden toen dus ook niet plaatsvinden. Deze  

TakomstLabs werden vervolgens verplaatst naar 7 april.  

Namens de OSiF heb ik aan twee TakomstLabs deelgenomen, te weten: 

”De kansen van vergrijzing” en “Armoede anders bekeken”. Met name over het 

eerste TakomstLab wil ik aan u rapporteren. Even ter herinnering wat waren 

ook alweer de uitdagingen die voortkomen uit de (komende) vergrijzing. 

http://osif.frl/
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Mantelzorgpotentieel neemt af. Door de dubbele vergrijzing neemt in de 

komende twee decennia het aantal inwoners van 50-75 jaar (de potentiële 

mantelzorgers) gestaag af en het aantal 80-plussers (die eventueel mantelzorg 

nodig hebben) toe.  

Kan een oudere nu nog rekenen op gemiddeld veertien mantelzorgers, in 2040 

zijn dat er zes. Dit betekent dat de druk op de 50-75-jarigen fors zal toenemen. 

Verdwijnen voorzieningen op platteland wat voor inwoners met verminderde 

mobiliteit en inwoners met een krappe portemonnee steeds problemen geeft. 

Het blijft de ambitie om langer thuis wonen van ouderen mogelijk te maken 

door voldoende aanbod van woningen in een woonomgeving geschikt voor 

deze groep en het bieden van passende zorg en ondersteuning die ook op de 

langere termijn kan worden volgehouden.  

De mensen die ingetekend hadden voor een TakomstLab werden vervolgens 

opgedeeld in groepjes van vier/vijf mensen die verder moesten denken over 

het ideale toekomstbeeld en wat er gedaan kan/moet worden om uiteindelijk 

bij dat ideale toekomstbeeld terecht te komen.   

Een hele reeks van suggesties werden er gedaan zoals bijvoorbeeld gratis 

openbaarvervoer voor senioren, beter netwerk van openbaar vervoer, 

introductie basisinkomen voor iedereen. Sommige suggesties waren goed 

doordacht maar sommige leken meer op losse flodders.   

Al met al was een belangrijke overall conclusie dat individuele initiatieven 

vanuit de dorpen en de gemeenten heel belangrijk zijn en ondersteuning 

verdienen maar dat een provinciale coördinatie en ondersteuning ook 

noodzakelijk zijn om creatieve vernieuwing en innovatie tot een succes te 

maken. 

http://osif.frl/
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In de discussies klonk vaak wel door vanuit welke belangengroep de deelnemer 

aangeschoven was. En ook dat veel participanten erbij zaten vanuit een 

beleidsmatige, ambtelijke interesse. En dat velen een achtergrond hebben in 

het sociale domein.  

Als gevolg leek het soms een makkelijke uitwisseling van gedachten “over” in 

plaats van “met”, wat wel weer aangeeft dat het goed is dat de OSiF hierbij 

betrokken is en blijft. Al met al hebben de TakomstLabs ons wel weer aan het 

denken gezet en dat is, denk ik, vooral de bedoeling geweest. 

We pakke de tried wer op 

 

Op 25 maart heeft Zorgbelang Friesland een grote bijeenkomst 

gehouden onder de titel “We pakke de Tried wer op”. Als gevolg van 

de pandemie hebben veel Patiënten/Gehandicapten/Ouderen 

(PGO)-organisaties hun ledental namelijk zien dalen en het contact 

binnen de verenigingen zien teruglopen. Zorgbelang Fryslân heeft 

hierover onlangs een enquête onder de “aangesloten” organisaties 

uitgezet.  

De bijeenkomst op de 25 maart had als doel om gezamenlijk kennis te nemen 

van de feedback op die enquête en na te denken over een mogelijk plan van 

aanpak ter versterking van de PGO-organisaties in 2022. De OSiF was bij deze 

rijke discussie met vier mensen goed vertegenwoordigd. 

Het project heeft een stuurgroep waar Jan Kloosterman en Albert Spaa in 

zitten. Deze stuurgroep heeft op 25 april teruggekeken naar de bijeenkomst 

http://osif.frl/
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van de maand ervoor en geconcludeerd dat het jammer is dat er maar van 20 

organisaties een ingevulde enquête ontvangen is. Zorgbelang Friesland trekt 

zich dat aan en gaat proberen contact op te nemen met de niet-reageerders om 

beter te begrijpen hoe deze er nu voor staan.  

De stuurgroep heeft het idee dat COVID de PGO-organisaties inderdaad zwaar 

getroffen heeft. Dat er sprake is van een zekere postcorona-vermoeidheid. 

Zowel op bestuurlijk niveau als binnen de activiteitencommissies. Maar dat 

COVID mogelijk niet de enige boosdoener is.  

Dat er al langer sprake is van een noodzaak voor heroriëntatie en 

revitalisering. Dat alle PGO-organisaties zich eigenlijk moeten gaan afvragen 

“wie zijn wij, wat is ons doel, en hoe krijgen we dat over het voetlicht”.  Zeker 

in een maatschappelijk veld waarbij steeds meer zaken op het bordje van de 18 

gemeenten in Friesland zijn komen te liggen. 

De stuurgroep ziet als belangrijke punten: 

- Bij het bereiken van de leden door PGO-organisaties staat het organiseren van 
activiteiten en waar relevant ontspanning bovenaan.  
 

- Versterk het onderlinge netwerk en werk aan de eigen competenties: 
 

- Start met netwerkbijeenkomsten over onder meer besturen, communicatie, 
ledenwerving, fondsenwerving. Leer van elkaar. 
 

- We kunnen mogelijk ook gebruik maken van opleidingsinstellingen of 
bedrijven die trainingen kunnen verzorgen. 
 

- We kunnen leren van mensen die in andere velden werken, bijvoorbeeld 
marketing of financiële wereld.  
 

- Zorg voor periodiek overleg met belangrijke partners zoals zorgverzekeraars, 
gemeentes en provincies.  
 

http://osif.frl/
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- Durf als Zorgbelang en PGO-organisaties ook heldere, meetbare doelen te 
stellen. 

De stuurgroep heeft zich voorgenomen om op korte termijn met een concreet 

plan van aanpak te komen. Wordt dus vervolgt! 

Indexatie pensioenen op komst ? 

Radar-Avrotros 

De pensioenen van deelnemers van een aantal fondsen kunnen 

volgend jaar toch meegroeien met de prijsstijging. Een voorstel van 

de PvdA hiertoe kan op steun van genoeg partijen in de Tweede 

Kamer rekenen, en ook het kabinet wil eraan meewerken. 

Pensioenfondsen met minstens 1 euro en 5 cent in kas voor elke 

euro verschuldigd pensioen, mogen de pensioenen laten 

meegroeien, mits zij zich al verbinden aan het nieuwe 

pensioenstelsel. 

'Deelnemers wachten al meer dan tien jaar op de indexatie van pensioenen', zei 

PvdA-Kamerlid Gijs van Dijk in een debat in de Tweede Kamer. Eigenlijk zou 

de nieuwe pensioenwet al vanaf 1 januari van dit jaar gaan gelden, maar in het 

voorjaar kondigde het kabinet aan dat de wet een jaar is vertraagd. Om ervoor 

te zorgen dat deelnemers hiervan niet de dupe zijn, moet de drempel voor 

fondsen om de pensioenen te laten meegroeien omlaag. 

Vereiste dekkingsgraad van fondsen omlaag 

Het gaat om fondsen die 1,05 euro in kas hebben per euro toegezegd pensioen, 

een zogenoemde dekkingsgraad van 105 procent. Nu mogen fondsen de 

pensioenen alleen laten stijgen bij een dekkingsgraad van 110 procent. 'De 
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fondsen die de intentie hebben om over te stappen en 105 of hoger staan, 

móéten de mogelijkheid krijgen om 2022 te gaan indexeren', vindt Van Dijk. 

Staatssecretaris Dennis Wiersma wil dat eigenlijk alleen toelaten voor 

pensioenfondsen die zich al verbinden aan het nieuwe systeem. Van Dijk trok 

daarom zijn voorgestelde wetswijziging in, en kwam uiteindelijk met een motie 

waar ook de bewindsman zich in kon vinden. Het voorstel van de 

sociaaldemocraat kan daarnaast op steun rekenen van de coalitiepartijen en 

GroenLinks. 

Enkel ABP heeft nu zicht op verhoging, andere volgen 

Van de vier grote pensioenfondsen voldoet alleen ABP momenteel aan de 

minimumdekkingsgraad van 105. Het pensioenfonds voor ambtenaren en 

leraren had eind september een dekkingsgraad van 105,3 procent. Zorgfonds 

PFZW en de metaalfondsen PMT en PME komen daar nog niet aan met 

dekkingsgraden van respectievelijk 102 procent, 102,5 procent en 104,6 

procent. Later deze maand geven de fondsen de dekkingsgraden over oktober 

vrij. 

'Pensioenen voor velen al dertien jaar niet verhoogd' 

Vakbond FNV reageert opgetogen op de steun van de Kamer. Bondsbestuurder 

Willem Noordman noemt dat 'eindelijk goed nieuws'. 'We hebben hier de 

laatste maanden keihard voor gepleit.' 

FNV wijst er daarbij op dat door de al lang dalende rente de dekkingsgraden al 

jaren onder druk staan. Veel fondsen hebben daardoor de pensioenen al 

dertien jaar niet kunnen verhogen, stelt de bond. 'Samen met de PvdA boeken 

we vandaag een mooi resultaat voor veel mensen',  
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Jan Kloosterman, voorzitter 

Cobie van Zoelen, secretaris 
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