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Beste PCOB-ers

 

Op de nieuwjaarsbijeenkomst van  

12 januari jl. heb ik de aanwezigen 

namens het bestuur en de commissies 

van PCOB Lansingerland een goed, 

gezond en inspirerend 2023 toegewenst 

met allen die hen lief en dierbaar zijn.  

Ook via deze nieuwsbrief wensen de 

commissies u alle goeds toe voor het 

nieuwe jaar. We wensen elkaar  weer een 

vreugdevol en verrijkend PCOB jaar toe 

met inhoudsvolle bijeenkomsten.  

Een plaats van ontmoeting met 

leeftijdgenoten om gezellige en 

betekenisvolle middagen te hebben! 

De commissie van Berkel en Rodenrijs 

heeft reeds diverse bijeenkomsten 

vastgelegd met een verscheidenheid aan 

onderwerpen. 

Zo was de start met de 

nieuwjaarsbijeenkomst indrukwekkend 

met een presentatie over het 

oorlogsverleden in Lansingerland (zie het 

verslag elders in de nieuwsbrief). Zeker 

voor de geboren en getogen Berkelaren, 

Bergschenhoekers en Bleiswijkers 

(Lansingerlanders) met vaak herkenbare 

maar ook verrassende niet bekende 

verhalen. 

Als commissie trachten we zo actuele 

onderwerpen uit het verleden en heden, 

dichtbij en verder weg aan u te 

presenteren. Ook de flora en fauna komen 

aan de orde. Zo hopen wij als commissie 

voor een ieder informatieve programma’s 

voor te schotelen. 

Uw reacties van de afgelopen maanden 

over de ontmoetingsmiddagen geven ons 

een stimulans om op de ingeslagen weg 

voort te gaan. Aan de leden het antwoord 

om de bijeenkomsten te bezoeken. Dus 

beweeg mee met de PCOB, kom naar de 

bijeenkomsten, ontmoet andere leden en u 

bent een middagje gezellig uit!! Uiteraard 

geldt dit voor alle leden uit geheel 

Lansingerland! 

 

Na alle feesten en hoogtepunten, kerkelijk 

en privé, richten we ons op de alledaagse 

dingen van deze tijd. Nu ik het woord 

“alledaags” opschrijf vraag ik mij af wat 

ook in dit nieuwe jaar ons zal 

bezighouden. 
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In de eerste plaats de oorlog in Oekraïne. 

Bijna één jaar aan de gang, wie had dat 

voor mogelijk gehouden? Als je in de 

media leest en ziet op TV de beelden van 

de verwoestingen van wooncomplexen en 

infrastructuur dan is het niet te bevatten 

zo’n tirannie op een land in Europa. 

Dreigingen van nog meer escalatie liggen 

op de loer. 

Met Kerstmis vragen en bidden we om 

vrede, maar deze is daar ver te zoeken. 

Op het orthodox kerstfeest een enorme 

bommenregen met honderden 

slachtoffers, is dat de weg naar vrede? 

Politici en wereldleiders roepen op tot 

verdraagzaamheid, respect voor elkaar 

om in vrede naast elkaar te leven. Is dat 

een utopie? 

Ik hoop dat de woorden, beschreven in het 

bijbelboek Jesaja 11 (vers 6 t/m 10) eens 

werkelijkheid zullen worden. 

 

Medio februari, we zitten midden in de 

winter hoewel het vanaf de kerstdagen tot 

aan de 3e week van januari meer op 

herfstweer lijkt. Even een koude 3e week 

in december met  matige tot zelfs strenge 

vorst in de nacht en vroege morgen en 

overdag ook temperaturen onder de nul 

graden (er is zelfs op natuurijs 

geschaatst!). Het deed winters aan met 

ook weersomstandigheden die voor het 

verkeer gevaar opleverde. Zeker de 

gladheid speelde iedereen parten. 

De start van het nieuwe jaar deed 

“lenteachtig” aan met ongewoon hoge 

temperaturen. Vele weerrecords werden 

gebroken. Veel regen waardoor hoge 

waterstanden in de rivieren, maar 

vooralsnog geen verontrustende situaties. 

De meteorologen spreken van een 

“kwakkelende” winter met af en toe wat 

winters ongemak. 

Maar er zijn al lichtpuntjes te melden: In 

de voortuinen zie je her en der al 

bloeiende sneeuwklokjes en ook de 

puntjes van de bloembollen komen al 

boven de grond uit. 

 

 

 

Voor de politiek  wordt het de komende 

maanden een drukke tijd op weg naar de 

Provinciale Staten verkiezingen op  

15 maart a.s. 

Belangrijk, immers door de Provinciale 

Staten  worden de leden van de Eerste 

Kamer gekozen. 

En dat is zeker belangrijk voor het kabinet. 

Hoe zal de zetelverdeling voor de 

coalitiepartijen eruit gaan zien? Wel of 

geen meerderheid? Bij een minderheid 

wordt regeren moeizamer om steun te 

vinden voor nieuwe wetgeving. 

Ook voor de provincies is het belangrijk 

omdat steeds meer taken worden 

afgeschoven naar provincies. Denk aan de 

stikstofcrisis, die zij op hun bord hebben 

liggen. Geen eenvoudige zaak om tot 

aanvaardbare oplossingen te komen. 

Steeds meer zaken worden door de 

rijksoverheid gedelegeerd naar provincies 

en gemeenten. Daarom laat uw stem 

horen, oefen uw invloed uit door te gaan 

stemmen. 

 

Een nieuw PCOB jaar ligt weer voor ons. 

De commissie zal met enthousiasme 

invulling geven aan de bijeenkomsten en 

hopen en verwachten dat vele leden de 

bijeenkomsten zullen bezoeken.  

Een plaats van ontmoeting en gesprekken 

met elkaar. 

Ook in het nieuwe jaar 2023 gaat Jezus 

ons voor, de wereld door. En Hem volgend 

op zijn schreden gaan wij moedig met 

Hem mede. Hij leid ons met Zijn hand door 

dit nieuwe jaar. 

 

De woorden hoop en vertrouwen zijn ook 

in 2023 de kernwoorden in ons leven, die 

zijn beschreven in onderstaand gedicht 

(auteur onbekend). 

 

Is er nog hoop in deze tijd 

In deze tijd met zoveel problemen? 

Waarin we moeten geven en nemen 

Waarin de techniek voortschrijdt? 
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Toch hoeven we niet somber te wezen 

Mogen we nog genieten van mooie dingen 

En kunnen we ons met luxe omringen 

Ook hoeven we de toekomst niet te 

vrezen. 

 

Als wij God ons vertrouwen schenken 

Mogen we altijd hopen op goede tijden 

God wil ons altijd begeleiden 

En zal voortdurend ons gedenken. 

 

Hoop op God, die liefde is 

Vertrouw op Hem alleen 

Ga dan tot Hem heen 

Dan bent u zeker en gewis. 

 

Die hoop kan ons verblijden 

Die hoop geeft ons kracht 

Die hoop is het die ons bracht 

Tot God, die ons wil leiden. 

 

Hoop op God, wil Hem nog loven 

Vertrouw op Zijn verlossend werk 

Zijn liefde kent paal noch perk 

Zijn liefde gaat het al te boven. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALGEMENE BERICHTEN 

 

Van de penningmeester 

Zoals u gewend bent van de 

penningmeester ontvangt u jaarlijks de 

aankondiging voor de automatische 

incasso van de contributie. Deze zal eind 

januari/februari 2023 plaats vinden, en de 

hoogte van de contributie zal voor het 

derde jaar op rij ongewijzigd zijn, te weten 

€ 37,50 voor enkel, en € 60,00 voor 

samengesteld lidmaatschap. 

Zoals u reeds in de vorige nieuwsbrief 

hebt gelezen is het in de loop van 2023 

afgelopen met de acceptgirokaart in 

Nederland. Dit betekent voor een kleine 

groep leden die dat nog gewend waren, 

dat u geen acceptgirokaart meer ontvangt. 

Het bestuur heeft gemeend om vanaf 

komend jaar alle leden via automatische 

 

 

 

incasso te bedienen. Mocht u nou 

onoverkomelijke bezwaren tegen deze 

betaalwijze hebben, neemt u dan de 

moeite om dit aan de penningmeester te 

laten weten. Hetzij per telefoon, 010-

5115639 of 06-26312910, of per e-mail: 

a.c.roodsant@gmail.com dan bespreken 

we desgewenst een andere manier van 

betalen. 

Bij hen die voor het eerst deelnemen aan 

de automatische incassoronde zal de 

penningmeester in de komende periode 

langskomen voor een handtekening onder 

het machtigingsformulier. Dit zijn we door 

de bank verplicht om in de administratie 

aan te houden. 

 

mailto:a.c.roodsant@gmail.co
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De penningmeester bedankt bij voorbaat 

alle leden voor uw welwillende 

medewerking, en gaat zoals gebruikelijk 

weer hard aan de slag voor u en voor 

onze afdeling in Lansingerland. 

 

 

 

Nieuwe leden 

Als nieuw lid van PCOB Lansingerland 

verwelkomen wij: 

Kern Berkel en Rodenrijs 

Mevrouw G. Vogelaar- van Donkelaar, 

Rodenrijseweg 34A, Berkel en Rodenrijs

 

 

Belastingservice         

  Lansingerland      
 

 

Hulp bij het invullen van uw 

belastingaangifte inkomstenbelasting 

2022 en aanvraag doen van toeslagen 

In de maand maart/april moeten weer de 

aangiften voor de inkomstenbelasting 

worden ingevuld. Met de slogan:  “leuker 

kunnen we het niet maken, wel 

gemakkelijker” zetten zoals voorgaande 

jaren de Ouderenbonden in Lansingerland 

zich ook dit jaar weer in bij het verlenen 

van hulp voor het invullen van 

aangiftebiljetten inkomstenbelasting 2022 

en het doen van aanvragen voor zorg- en 

huurtoeslagen. 

PCOB en KBO leden, die na een training 

weer bijgeschoold zijn in de laatste 

ontwikkelingen van de wijzigingen in de 

belastingwetgeving, zetten zich er weer 

voor in. 

Wilt u gebruik maken van deze service 

dan is de werkwijze als volgt: 

1. Heeft u in voorgaande jaren reeds 
hulp gehad, dan kunt u contact 
opnemen met de hulpverlener die 
het ook vorig jaar voor u heeft 
gedaan. Laat vroegtijdig (na het 
lezen van dit artikel) weten of u 
gebruik wilt maken van onze 
belastingservice en bel uw 
belastinginvuller!!  

 

 

 

 

 

 

 

De belastinginvuller vraagt dan 

een machtigingscode voor u aan. U 

krijgt thuis een brief van de 

Belastingdienst, waarin de code 

staat. Deze moet u aan uw 

belastinginvuller geven. 

    

2. Vraagt u voor het eerst hulp aan 

neem dan direct contact op met de 

belastinginvuller en doe uw 

verzoek tot hulp 

3. De belastinginvuller maakt een 

afspraak en verzorgt uw aangifte. 

4. U ontvangt een “print” van de 

aangifte. 

5. Ter dekking van de kosten betaalt 

u de hulpverlener een bedrag van 

minimaal € 15,00   

De belastingservice is bestemd voor ouderen. 

Als inkomensgrens voor de doelgroep geldt: 

tot € 35.000,- per jaar voor 

alleenstaanden en  tot € 50.000,- per 

jaar voor gehuwden/samenwonenden. 

Geen vermogen in Box 3 boven het 

heffingsvrije vermogen (en dat is  

€ 50.650,- voor alleenstaanden en  

€ 101.300,- voor gehuwden/ samen- 

wonenden.     
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Bij twijfel over uw inkomen en de 

hoogte van uw vermogen neem 

contact op met uw belastinginvuller. 

Onze invullers ondersteunen alleen bij 

het doen van eenvoudige aangiften. 

De eenvoudige aangifte omvat alleen 

Box 1 en Box 3.   

Samenvattend: 

De belastinginvuller van de 

Belastingservice PCOB Lansingerland 

komt vanaf 1 maart in actie maar het is 

belangrijk om zo snel mogelijk – vanaf 

nu –  contact op te nemen met  

onderstaande belastinginvuller, ook 

vanwege de aanvraag voor een 

machtigingscode!! 

Namens de PCOB Lansingerland is de 

volgende invuller ook nu weer 

beschikbaar:  

Floris Kool, Ranonkelpad 11 

2651 KZ Berkel en Rodenrijs 

010- 511 76 42  of  06 24 61 75 69 

email: floriskool11@gmail.com 

 

Terugblik Adventsviering 8 december 

2022  

 

Aan de uitnodiging om op 8 december met 

elkaar deel te nemen aan de 

Adventsviering met aansluitend een 

broodmaaltijd is door de leden van PCOB 

ruimschoots gehoor gegeven. Zo’n 65 

deelnemers waren aanwezig om deze 

viering met het thema “Nu ons een licht is 

opgegaan “ met elkaar in het  

 

 

 

 

 

 

zalencentrum “Rehoboth” in Berkel mee te 

maken. 

Allereerst werden de overleden PCOB 

leden herdacht, uit Berkel en Rodenrijs  

7 leden, uit Bergschenhoek 1 lid en uit 

Bleiswijk 5 leden.  

Aan de hand van de fraai verzorgde 

uitgereikte liturgie (gemaakt door Henk 

Wassink) werden onder pianobegeleiding 

van Andries Pieters kerstliederen 

gezongen, schriftlezingen  

verzorgd, gebeden en gedichten 

uitgesproken en werd door de voorzitter 

Henk Oosterwijk een overdenking 

gehouden. In deze overdenking stond het 

“licht” centraal. God heeft het licht 

aangedaan door zijn Zoon naar deze 

wereld te zenden, de Immanuel, God met 

ons. Tevens was voor deze viering de 

zanggroep “Mickle Melody” uitgenodigd, 

een groep dames die prachtige 

kerstliederen zongen en diverse muzikale 

intermezzo’s ten gehore bracht. Al met al 

een indrukwekkend en sfeervol geheel dat 

werd afgesloten met een aperitief.  

Inmiddels waren door het personeel van 

“Rehoboth” de tafels gedekt voor de 

gezamenlijke broodmaaltijd, waarvan met 

veel genoegen genoten werd.  

Om ca. 18.00 uur werd de bijeenkomst 

afgesloten.  

We kunnen terugkijken op een prachtige 

en stijlvolle Adventsviering en konden 

genieten van een heerlijke broodmaaltijd. 

We zijn dankbaar dat, na twee jaren 

waarin we door covid-19 waren beperkt, 

het weer mogelijk was om op deze manier 

met elkaar de Adventsviering te houden 

en mochten uitzien naar kerst 2022. 
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Terugblik Nieuwjaarsbijeenkomst 12 

januari 2023 

 

Alle leden van PCOB Lansingerland waren 

uitgenodigd om op 12 januari 2023 naar  

zalencentrum “Rehoboth“ te komen voor 

de Nieuwjaarsbijeenkomst. Een 

ontmoeting om elkaar een gelukkig en 

gezegend 2023 te wensen. Ondanks het 

regenachtige en stormachtige weer 

konden we als bestuur en commissieleden 

zo’n dertigtal leden begroeten voor deze 

eerste middagbijeenkomst dit jaar.  

De opening door de voorzitter Henk 

Oosterwijk bestond uit het lezen van 

Psalm 2 en een overdenking. Deze psalm 

is één van de koningspsalmen.  

Deze psalmen bezingen het rijk en het 

ambt van de Gezalfde, de Christus.  

We hebben een Koning door God 

gegeven, Jezus Christus.  

Daarna was het woord aan leden van de 

Historische Vereniging Berkel en 

Rodenrijs. Onderwerp van de presentatie 

was “Vrijheid is voor geen geld te koop”, 

gebaseerd op de verschenen bundel 

onder deze naam. Deze bundel bevat vele 

herinneringen aan de oorlogsjaren in 

Lansingerland naar aanleiding van 75 jaar 

vrijheid. 

De presentatie werd verzorgd door de 

heren Cees van der Burg en Andreas 

Huurman voorzien van foto’s en verhalen 

uit de periode vóór en tijdens de Tweede 

Wereldoorlog. 

Alhoewel nog weinig aanwezigen de 

oorlogsjaren bewust hebben meegemaakt 

werden voor iedereen interessante, 

boeiende en aangrijpende verhalen en 

beelden gepresenteerd. Allerhande 

gebeurtenissen passeerden de revue, 

zoals de meidagen 1940, de 

bombardementen op Rotterdam en  

Den Haag, de inundaties 

(onderwaterzetting) in Lansingerland  

gedurende de jaren 1944-1945, de 

Arbeitseinsatz en razzia’s, de illegale pers 

en voedselvoorziening in onze omgeving, 

afgesloten met de laatste dagen van de 

oorlog. Bij alle aanwezigen deed dit 

herinneringen oproepen en bracht ook 

onbekende aspecten aan het licht.  

Wist u bijvoorbeeld van het bestaan van 

het krijgsgevangenenkamp in 

Bergschenhoek aan de Wildersekade?  

Destijds is voor deze locatie gekozen 

vanwege de afgelegen ligging, de vlakke  
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polder en goede verbindingen met 

Rotterdam via spoor en water. In de 

archieven is weinig tot niets bekend over 

de bouw en het gebruik van dit 

‘Kriegsgefangenenlager ‘.  

Beperkte publicaties geven weinig 

informatie over dit kamp. Wat we wel 

weten is dat de bouw begint in september 

1940, dat het vanaf die tijd gestaag vordert 

en in de tweede helft van 1941 

gereedkomt. De opnamecapaciteit van dit 

kamp met vele barakken voor 

krijgsgevangenen was behoorlijk groot. De 

voorziene krijgsgevangenen zijn er echter 

nooit gekomen en het kamp werd tenslotte 

een verblijfplaats voor zo’n 1000 Duitse 

soldaten. Het kamp is reeds lang voor de  

capitulatie in 1945 door de Duitsers totaal 

verlaten. Na de capitulatie is het kamp 

snel afgebroken en werden materialen,  

 

 

 

 

 

zoals stenen en hout, gebruikt voor 

gebouwen en andere zaken in de 

omgeving. Verder bevonden zich tijdens 

de oorlog in die omgeving diverse uitkijk-

/bewakingstorens en was de Wildersekade 

een Sperrgebiet, dat alleen met een 

Ausweis toegankelijk was. Een stuk 

geschiedenis werd ons deze middag 

verteld, dicht bij huis, waar menigeen geen 

weet van heeft.  

Na deze boeiende presentatie werd de 

middag afgesloten door de voorzitter met 

een terugblik op de PCOB-activiteiten en 

bijeenkomsten uit 2022 in Berkel.  

Na een dankwoord van Simon Touwslager 

voor de PCOB-inspanningen van het 

afgelopen jaar werd de middag afgesloten 

met een informeel samenzijn, voorzien 

van een drankje en een hapje.   

We kunnen terugkijken op een fijne 

middag en zien uit naar goede 

ontmoetingen en bijeenkomsten in goede 

gezondheid in 2023

BIJEENKOMSTEN 

PCOB Berkel en Rodenrijs 

 

Bijeenkomsten 

 

Voor het verslag van de 

Adventsbijeenkomst en de 

Nieuwjaarsbijeenkomst wordt verwezen 

naar de rubriek “Algemene Berichten” op 

bladzijde 5, 6 en 7. 

 

De eerstvolgende  bijeenkomst staat 

gepland voor: 

 

●     9 februari 2023:  een presentatie 

       over de zeven Wereldwonderen. 

       De heer Rob van Eck verzorgt een 

       schitterende digitale presentatie over 

       de 7 wereldwonderen met de titel 

       “WereldWonderen7”. 

       Voor de pauze reizen we langs de  

       7 klassieke wereldwonderen.  

       De bouwwerken bestaan niet meer 

 

 

maar toch komen de zeven triomfen van 

de oudheid voor u weer tot leven middels 

schitterende afbeeldingen en animaties. 

Na de pauze gaan we op een virtuele 

wereldreis van Zuid en Midden Amerika 

naar Europa, Azië en China. We komen 

dan langs 7 nieuwe wereldwonderen. We 

zien en horen dan alles over deze 

prachtige door mensenhanden gemaakte 

bouwwerken met hun culturele 

achtergrond en aardige anekdotes. 

De presentatie met cultuurhistorische 

inhoud is professioneel gemaakt met 

prachtige foto’s en video’s, ondersteund 

door gesproken tekst en bijbehorende 

muziek. 

Kom allen naar zalencentrum “Rehoboth” 

om cultuur te proeven uit het verleden en 

heden. Van harte aanbevolen! 

 



      -8- 

 

Tijdstip: 14.00- ca.16.30 uur in 

zalencentrum “Rehoboth”. U bent allen 

van harte welkom en ook gasten zijn 

eveneens welkom. Ook de leden uit 

Bergschenhoek en Bleiswijk worden 

hartelijk uitgenodigd om de bijeenkomst te 

bezoeken. 

             
PCOB- Bergschenhoek 

Met veel genoegen en plezier kunnen we 

terugkijken op de middagbijeenkomsten 

van  afgelopen maanden. Fijn dat we niet 

meer beperkt werden door covid-19 om op 

de contactmiddagen elkaar te ontmoeten. 

Op 8 december vond de Adventsviering 

met aansluitend de broodmaaltijd plaats in 

zalencentrum “Rehoboth” in Berkel.  

We konden met ruim zestig aanwezigen 

uit onze dorpen deze middag genieten van 

kerstzang, muziek, een overdenking en 

voorgedragen kerstgedichten. Fijn was het 

te zien dat veel leden uit Bergschenhoek 

hierbij aanwezig waren en konden 

genieten van deze viering en maaltijd. 

De Nieuwjaarsbijeenkomst vond plaats op 

onze gebruikelijke tweede 

donderdagmiddag in de maand, op  

12 januari, eveneens in “Rehoboth” in 

Berkel. Dit jaar was het gelukkig weer 

mogelijk elkaar een voorspoedig en 

gezegend 2023 te wensen, onder het 

genot van koffie/thee en een drankje met 

een hapje. 

Na de opening van de middag waren de 

heren Cees van der Burg en Andreas 

Huurman aanwezig om namens de 

Historische Vereniging Berkel en 

Rodenrijs een presentatie te houden met 

als thema “Vrijheid is voor geen geld te 

koop”, gebaseerd op de verschenen 

bundel onder deze naam. Een presentatie 

die voor vele aanwezigen boeiende en 

soms aangrijpende herinneringen uit de 

oorlogsjaren 1940-1945 deed oproepen. 

Van beide middagbijeenkomsten vindt u 

elders in de nieuwsbrief meer informatie 

onder de rubriek “Terugblik bijeenkomsten 

van 8 december en 12 januari”. 

 

 

Voor 2023 zijn er ook weer maandelijkse 

middagbijeenkomsten gepland, waarvoor  

interessante presentaties op het 

programma staan. 

Wij nodigen u daarom van harte uit voor 

onze eerstvolgende middagbijeenkomst 

op:  

Donderdag 9 februari vanaf 14:00 tot 

circa 16:30 uur in zalencentrum 

“Rehoboth” in Berkel en Rodenrijs.  

Het thema die middag zal zijn 

“Wereldwonderen”. Elders in deze 

nieuwsbrief vindt u meer informatie 

hierover. 

Alle PCOB-leden uit Bergschenhoek 

worden samen met de leden uit Berkel en 

Bleiswijk voor deze middag uitgenodigd. 

Beschikt u zelf niet over vervoer naar 

Berkel, probeer dan zo veel mogelijk met 

elkaar mee te rijden. Misschien kunt u 

gebruik maken van de 3B-bus, die u van 

Bergschenhoek naar Berkel brengt.  

Als voor u vervoer dan nog een probleem 

is kunt u zich wenden tot een bestuurslid 

van PCOB-Lansingerland, een plaatselijk 

commissielid of u belt 010-522 55 65.  

Wij proberen voor u een passende 

oplossing te vinden.  

Het bestuur van PCOB-Lansingerland stelt 

het erg op prijs om alle leden de 

gelegenheid te bieden elkaar te ontmoeten 

en te genieten van boeiende sprekers en 

presentaties.  

We zien elkaar graag weer in goede 

gezondheid terug en hopen op een goede 

opkomst.  

 

 

OVERIG PCOB- NIEUWS 

Gemengde gevoelens bij nieuwe 

pensioenwet 

De Seniorencoalitie heeft met 
gemengde gevoelens geconstateerd 
dat de Tweede Kamer de Wet Toekomst 
Pensioenen heeft aangenomen. 
Daarmee kan over vier jaar afscheid  
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worden genomen van de beklemmende 
huidige pensioenwet, die       
gepensioneerden op grote indexatie-
achterstanden tot wel 35 procent heeft 
gezet. Tegelijkertijd blijft het inlossen 
van de belofte van een koopkrachtig 
pensioen vaag. Voor de 
Seniorencoalitie kan de vlag niet uit 
maar hoeft die ook niet halfstok. 
Overigens wacht de WTP ook nog 
behandeling in de Eerste Kamer. 

“Voor de duidelijkheid: wij hadden niet 
voor dit stelsel gekozen. Wij hoeven ook 
niet in te stemmen met de pensioenwet”, 
zeggen bestuurders Ingrid Rep (KBO-
PCOB), Anneke Sipkens (ANBO) en John 
Kerstens (Koepel Gepensioneerden). “Je 
moet constateren dat er in Den Haag geen 
politieke meerderheid was en is om de 
rekenrente aan te passen. Maar wij 
hebben zo hard mogelijk ingezet op 
verbeteringen ten behoeve van de ruim 
drie miljoen gepensioneerden in 
Nederland. Dat zijn we aan hen verplicht, 
alleen ‘tegen! ’roepen is niet in hun 
belang. Mede dankzij onze inzet zijn onder 
meer de versoepelde regels voor indexatie 
uit voortgekomen. Anders hadden veel 
fondsen de pensioenen in deze tijd niet of 
nauwelijks kunnen verhogen.” 

Zeker niet alles is zonnig, beamen zij. De 
Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden, NOOM) 
onderstreept dat de positie van 
gepensioneerden bij het invaren naar een 
nieuw stelsel onvoldoende is geregeld, 
zeker nu het individueel bezwaarrecht 
wordt opgeschort. Vooraanstaande 
juristen hebben daar ook op gewezen. De 
Seniorencoalitie doet een klemmend 
beroep op sociale partners om 
organisaties van gepensioneerden serieus 
vanaf het eerste moment bij de transitie te 
betrekken. 

De nieuwe pensioenwet bevat in elk geval 
een aantal uitgangspunten die voor de 
ouderenorganisaties van dag één 
belangrijk zijn geweest en waarvoor zij  

 

zich in Den Haag jarenlang hard hebben 
gemaakt. 

Dat waren het behoud van solidariteit op 
het gebied van beleggingsrisico, 
nabestaandenpensioen en het zogeheten 
‘langlevenrisico’. Verder was het overeind 
houden van de pensioenplicht 
noodzakelijk. Dat in tussentijd de 
verhoging van de AOW-leeftijd is 
gematigd, is ook sterk door de 
Seniorencoalitie bepleit. Daarnaast is er 
de door de Seniorencoalitie aangedragen 
commissie evenwicht voor een eerlijke 
verdeling van de pensioenvermogens 
gehonoreerd met een werkgroep 
evenwicht, die een handreiking voor 
pensioenfondsbesturen en sociale 
partners schrijft. Ten slotte is het goed dat 
eerder stoppen voor zware beroepen 
mogelijk blijft. 

Ook het aannemen van de motie Palland 
(CDA) die regelt dat gepensioneerden alle 
een zelfde wijziging van hun pensioen 
krijgen (en niet de ene leeftijdscategorie 
meer dan de andere)  is positief. 

De Seniorencoalitie constateert echter dat 
veel van de uitgangspunten van het 
nieuwe stelsel niet of nauwelijks worden 
behaald. Het nieuwe stelsel zou uitlegbaar 
en transparant worden. Die doelstelling is 
op geen enkele manier behaald. Hoe 
koopkrachtig het stelsel is, blijft discutabel. 

Belangrijk is ook hoe er wordt omgegaan 
met indexatie-achterstanden. Die kunnen 
alleen nog worden goedgemaakt in de 
periode tot 2027 en bij het invaren zelf. 
Daarom zullen de ouderenorganisaties 
zich in de komende jaren hard maken om 
deze schade zo goed mogelijk te 
repareren, met open oog voor andere 
generaties. 

Ten slotte vindt de Seniorencoalitie het 
belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
pensioen opbouwen. Immers, ouderen 
worden steeds meer op zichzelf 
teruggeworpen door een terugtredende  
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overheid en een goed inkomen is een 
basisvoorwaarde om voor zichzelf en               
de naasten te zorgen. De toezegging om 
het aantal werknemers die geen pensioen 
opbouwen terug te dringen van 900.000 
naar 450.000 ziet de coalitie als een 
boterzacht. Met de ruime miljoen zzp’ers 
lijkt in praktijk helemaal niets te gebeuren. 
Dat kan over twintig tot dertig jaar voor 
grote maatschappelijke ongelukken leiden. 

De Seniorencoalitie zal bij de behandeling 
in de Eerste Kamer nogmaals wijzen op 
de zwakkere punten uit de wet.  Verder zal 
de coalitie scherp in de gaten houden 
welke nadere aanpassingen nodig kunnen 
zijn en dan aandringen op 
reparatiewetgeving. Ten slotte zal de 
coalitie de vinger aan de pols houden bij 
de pensioenfondsen. Ten slotte worden 
daar de echte besluiten over de 
pensioenen genomen.   

 

 

 
Tot slot 
 
Dit zijn weer de eerste nieuwsberichten in 
het nieuwe jaar van PCOB Lansingerland. 
Kom naar de afdelingsbijeenkomsten. Wij 
begroeten u graag! Dus tot 9 februari a.s. 
 
Heeft u vragen over enig onderwerp? 
Vraag het aan de bestuursleden van 
PCOB Lansingerland of een plaatselijk 
commissielid. 
 
Berkel en Rodenrijs:  
Anton Roodsant       06 26 31 29 10 
Henk Oosterwijk       010-511 52 71 
 
Bergschenhoek: 
Piet van der Gaag 010-522 55  65

 
 
 

 
 

 

 


