
 

Het grootste fonds van 

Nederland, ABP, 

noteerde per 31 

december 2021 een 

actuele dekkingsgraad 

van 110,2%. Indexeren 

gebeurt op basis van 

de beleids-

dekkingsgraad, de 

gemiddelde 

dekkingsgraad van de 

laatste twaalf maanden. Die 

beleidsdekkingsgraad bedraagt 

102,8%. Die komt niet in de buurt 

van de 110% volgens de huidige 

regels. 

 

Klein wonder 

Als in de tweede helft van dit jaar de 

grens wordt verlaagd naar 105% – 

volgens de regelgeving die nu in 

voorbereiding is – moet de 

beleidsdekkingsgraad de komende 

periode dus flink stijgen. Om de 

pensioenen met 2% te verhogen, 

moet de beleidsdekkingsgraad ten 

minste 107% worden, omdat na de 

verhoging de dekkingsgraad niet 

onder de 105% mag komen. 

 

Zelfs als dat kleine wonder zou 

geschieden, betekent dat nog weinig 

voor de koopkracht. De inflatie was in 

2021 circa 3%, maar in 2022 wordt 

door Raboresearch 3,8% verwacht. 

Met een door De Nederlandsche Bank 

toegestane verhoging van 1,7% 

(peildatum november) loopt de 

koopkracht van het pensioen nog 

steeds dik 2% terug.                          

De pijn wordt dus wel iets verzacht, 

maar niet weggenomen. 

 

Uitgehold 

Met een dergelijke verhoging blijft de 

reële trend van de afgelopen twaalf 

jaar overeind. Pensioenen bij vier van 

de grote fondsen (alleen Bouw scoort 

beter) lopen al 20 tot 25% in 

koopkracht achter en gevreesd moet 

worden dat die achterstand alleen 

maar oploopt. Ouderenorganisaties 

pleiten er daarom voor om de regels 

zo aan te passen, dat de pensioenen 

niet meer worden uitgehold. 

 

Het kabinet moet de belofte van een 

koopkrachtig pensioen nu eindelijk 

waarmaken, aangezien 

gepensioneerden en aanstaand 

gepensioneerden in koopkracht al 

jaren achterblijven bij andere 

groepen. De gezamenlijke 

seniorenorganisaties hebben eerder 

gereageerd op de aanpassing van de 

indexatieregels. 
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De grote pensioenfondsen staan er beter voor dan de afgelopen 

jaren. Maar het is zeer de vraag of er later dit jaar mag worden 

geïndexeerd. Bovendien zal een eventuele verhoging de stijgende 

prijzen zo goed als zeker niet bijhouden. Daarvoor waarschuwen 

de gezamenlijke seniorenorganisaties KBO-PCOB, ANBO, Koepel 

Gepensioneerden, KBO-Brabant en NOOM in een reactie op de 

cijfers van de grote pensioenfondsen ABP, Zorg en Welzijn en de 

metaalfondsen PME en PMT. 

https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/gepensioneerden-kopen-niets-voor-versoepeling-indexatie/
https://www.kbo-pcob.nl/nieuws/gepensioneerden-kopen-niets-voor-versoepeling-indexatie/


Set 2 rookmelders 10 
jaar Alecto SA110 + 2 
magneetsets  
 

Van € 59,96 voor € 39,95 (voor 

leden) 

Exclusief € 4,95 verzendkosten  

 

Een rookmelder mag in geen enkel 

huis ontbreken en is bovendien 

verplicht vanaf juli 2022 op elke 

verdieping. In ieder huis kan brand 

ontstaan. Als dat onverhoopt gebeurt, 

is het zaak om zo snel mogelijk actie 

te kunnen ondernemen. Een 

rookmelder zorgt daarvoor. Als de 

rookmelder rook detecteert geeft hij 

een luid alarmsignaal af van 85 

decibel. Ter illustratie: 85 decibel is 

het beginniveau waarvoor artsen 

oordopjes adviseren. Een niet te 

negeren geluidsniveau dus. 

 

Het grote voordeel van de SA-110 

DUO is dat deze set van 2 rook-

melders geleverd wordt met een 

sterke ingebouwde lithiumbatterij die 

een levensduur heeft van maar liefst 

10 jaar. Installeren doet u eenvoudig, 

zonder te boren, met de 

meegeleverde 

magneetbevestigingen.   

 

Verwachte levertijd binnen 7 

werkdagen. 

Veilig betalen via iDeal of 

bankoverschrijving. 

 

OM TE BESTELLEN: 

De klantenservice van de PCOB is 

tijdens kantoortijden (09:00 - 17:00 

uur) te bereiken via                           

tel. 085 - 4863364 of per e-mail 

klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl 

 

 

Wooncrisis komt door 
inconsequent beleid, 
niet door honkvaste 
senioren 
 

KBO-PCOB heeft met verbazing kennis 

genomen van het NOS-bericht waarin 

gemeenten “honkvaste ouderen” de 

schuld geven van de woningcrisis 

waar Nederland nu mee te maken 

heeft. Gusta Willems van KBO-PCOB: 

“De schuld van de woningcrisis moet 

je niet in de schoenen van senioren 

schuiven. Dit komt mede door 

inconsequent beleid van lokale en 

landelijke overheid.” 

 

Uit onze eigen onderzoeken en de 

verhalen die KBO-PCOB binnenkrijgt 

willen heel veel senioren best wel 

ergens anders wonen. Maar dan moet 

er wel een geschikte woning zijn. 

Willems: “Heel veel initiatieven, zoals 

seniorenhofjes, stranden bij 

gemeenten die hun grond liever 

besteden aan projecten die meer geld 

opbrengen. Ook is men doorgaans 

weinig flexibel bij allerlei 

woonoplossingen. Daar moeten 

gemeenten wel eerlijk over zijn.” 

 

Dat de doorstroming van senioren de 

woningmarkt weer vlot kan trekken, 

daar is KBO-PCOB het mee eens. 

Willems: “We zeggen al jaren dat er 

eerst gebouwd moet worden voor 

senioren. Daarmee maak je 

gezinswoningen vrij. Zeker omdat het 

overheidsbeleid langer thuis wonen 

van senioren is. Alleen helpt het dan 

niet om met de beschuldigende vinger 

naar senioren te wijzen. Dat werkt 

alleen maar stigmatiserend. Maar er 

is iets anders aan de hand, we 

worden met zijn allen ouder en daar 

houden de overheden te weinig 

rekening mee.                                     

Volgens het CBS is in 2040 een kwart 

van de bevolking 65 jaar of ouder. 

Willen we de woningcrisis op 

oplossen, dan moeten we nu werk 

maken voor de senioren van vandaag 

én morgen.” 

 

Om de woningmarkt weer uit het slot 

te halen, gaat KBO-PCOB graag het 

gesprek aan met de gemeenten om te 

kijken naar geschikte oplossingen. 
 

 

Van de penningmeester 

Op het moment van het schrijven van 

dit stukje (half februari) kunnen wij u 

meedelen dat er al bijna 80% van de 

contributie door u betaald is. In euro’s 

is dat € 6.845,25. Uiteraard zijn wij 

daar heel blij mee, maar ook kijken wij 

uit naar de overige 20%. In getallen: 

51 leden, goed voor een bedrag van   

€ 1.988,00 

Wij kijken met spanning uit naar uw 

betaling(en).  

Ook zijn wij nog steeds erg blij met 

één of meerdere giften. Wellicht ten 

overvloede: uw giften zijn aftrekbaar 

van de belastingen. 

Hier volgt nog een keer ons 

bankrekeningnummer: NL91 RABO 

0129 4876 94 ten name van PCOB, 

afd. Den Haag. Bij voorbaat dank.  

                                            Joke Janse 

  

 

  

mailto:klantenservice@kbo-pcob-voordeel.nl
https://nos.nl/artikel/2411305-gemeenten-gebrekkige-doorstroming-ouderen-oorzaak-van-problemen-woningmarkt
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