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Onderwerp: Nieuwsbrief 43, 2022

 
Geen afbeeldingen? Webversie

Belangenbehartiging voor senioren in Nederland met inzetbare deskundigheid op de 
terreinen pensioenen en inkomen, zorg, welzijn en wonen. Aangesloten zijn ruim 80 

verenigingen van gepensioneerden en ouderenorganisatie FASv. 
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Inflatie en Koopkracht 

Ronald Beelaard, voorzitter van onze commissie Koopkracht, heeft 14 september jl. op de 
Algemene Vergadering van de Koepel in plaats van het gebruikelijke koopkrachtplaatjes-
verhaal een presentatie gehouden over inflatie en inkomensontwikkeling. 

Het aardige aan deze presentatie is dat Ronald ter verduidelijking van de verschillende 
grafieken bij alle slides een toelichting heeft geschreven zodat deze, voor velen toch wel 
enigszins ingewikkelde materie, inzichtelijker wordt. Zeer de moeite waard om te lezen!  

U kunt de presentatie (pdf)  hier of op onze website bekijken. 

  

 

Aanpassing schema behandeling nieuwe 
Pensioenwet in Tweede Kamer 
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En weer is er een aantal wijzigingen in het schema van de debatten over de nieuwe 
Pensioenwet in de Tweede Kamer. De behandeling van de nieuwe wet neemt veel meer 
tijd in beslag dan coalitiepartijen aanvankelijk hadden ingeschat, niet in de laatste plaats 
door de kritiek die de Koepel Gepensioneerden en andere seniorenorganisaties op het 
wetsvoorstel hebben. 

Het eerder deze maand afgebroken wetgevingsoverleg zal nu worden voortgezet op 
maandag 10 oktober aanstaande. Van 14.30 tot 22.00 uur kruisen pensioenwoordvoerders 
en minister dan de degens om elkaar twee dagen later opnieuw te ontmoeten. Want ook 
op woensdag 12 oktober zijn de agenda’s (van 10.00 tot 18.00 uur) schoongeveegd voor 
een verder vervolg. De week daarop, de 19e, is vooralsnog zoals dat heet ‘met potlood 
ingevuld’. Of ook die dag een wetgevingsoverleg zal plaatsvinden, hangt af van vragen die 
na de eerdere debatten nog resteren. 

Daarna maken pensioenwoordvoerders opnieuw hun mind op en zal (in principe) het 
afrondende wetgevingsdebat in de grote plenaire zaal worden ingepland. Wanneer dat is, is 
nog niet bekend. Pas daarna kan tot stemming worden overgegaan, waarna de Eerste 
kamer zich nog over het wetsvoorstel zal buigen. En ook daar leven nog de nodige 
bezwaren en vragen. 

Al met al: of de door het kabinet gewenste 1 januari 2023 datum van in werking treden van 
de nieuwe wet zal worden gehaald, blijft onzeker. 

Voor wie één van de debatten (of een deel daarvan) live wil bijwonen: dat kan. Aanmelding 
kan ter plaatse of via onderstaande link (wel de juiste datum -zie hierboven- invullen). 

Bezoekers Registratie | Tweede Kamer der Staten-Generaal 

  

 

Mantelzorg voor en door Ouderen 

Op 29 september is het nieuwste advies van de Raad van Ouderen aangeboden aan de 
staatssecretaris van Maarten van Ooijen van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

In dit advies benadrukt de Raad van Ouderen dat het toenemende beroep op 
mantelzorgers, naast werk en gezin, vraagt om een visie van de overheid om de 
mantelzorgers beter te ondersteunen. Er zijn veel  zorgen bij de huidige mantelzorgers over 
de toekomst. Alleen door de zorgvrager en mantelzorger méér centraal te stellen in de 
professionele zorg, de mantelzorg beter te verdelen, de administratieve lasten te 
verminderen en verlof en vergoedingen te verbeteren, worden de condities voor 
mantelzorgers verbeterd en zullen meer mensen dit langer kunnen volhouden. 
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Download het hele advies hier 

  

 

Mogelijk compensatie voor (oud-)klanten Rabobank 

Heeft u geld geleend bijvoorbeeld voor een auto, caravan of verbouwing? Heeft u het 
krediet rechtstreeks of via een tussenpersoon afgesloten bij Rabobank, Freo of Fideaal? 
Dan heeft u mogelijk recht op compensatie. 

Ook als u nu geen klant meer bent. Klanten van de Rabobank, Freo of Fideaal die in 
aanmerking komen voor een compensatie krijgen automatisch bericht hierover. Voor oud-
klanten gebeurt dit niet, dus zij moeten zich zelf melden bij de Rabobank!  
 
Producten die onder de compensatieregeling vallen zijn Doorlopend Krediet, Krediet op 
Betaalrekening, Rabo Kort Roodstaan, Rabo Studenten Roodstaan en Krediet op 
Creditcard.  

Had u één van deze producten? Dan kunt u zich nu aanmelden via de pagina 
www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente. Kijk voor meer informatie op de website 
www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente of bel de bank op telefoonnummer 088 
727 11 51. 

  

 

Ministerie van VWS met 'Beppie on Tour' langs 
lokale initiatieven tijdens Week tegen Eenzaamheid 

Gisteren (29 september) is de  Week tegen Eenzaamheid gestart. Een week waarin 
ontmoeten en verbinding centraal staat. Om aandacht te vragen voor de talloze mooie 
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initiatieven in het land, gaat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in 
samenwerking met Stichting De Tijdmachine met ‘Beppie on Tour’ langs deze initiatieven.  

Bij Beppie, een camper in jaren ’60-’70 stijl, kunnen mensen even terug naar toen en op 
laagdrempelige wijze een gesprekje aangaan. Over verhalen van toen en nu. Of waar 
iemand tegenaan loopt. Onder het genot van een kopje koffie en een koekje van toen. Dit 
doen we in samenwerking met lokale initiatieven. Door samen op te trekken kunnen we 
mensen die zich wel eens eenzaam voelen doorverwijzen naar leuke activiteiten. Maar ook 
naar hulp als dat nodig is.  

€40 miljoen extra voor gemeenten en initiatieven 

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zet de komende jaren het 
programma Eén tegen eenzaamheid voort. De nieuwe aanpak is deze week gepresenteerd. 
Staatssecretaris Van Ooijen: “Eenzaamheid is niet iets wat alleen ouderen aangaat. 
Ongeveer de helft van alle Nederlanders heeft te maken met gevoelens van eenzaamheid. 
Dat is heel veel, de urgentie wordt alsmaar groter en daarom zal ik 40 miljoen euro extra 
uittrekken om dit probleem aan te pakken. Hiermee kunnen gemeenten initiatieven starten 
en langdurig blijven uitvoeren.” 

Talloze initiatieven door het land 

Benieuwd naar wat er allemaal georganiseerd wordt in jouw gemeente? Bekijk het 
overzicht op eentegeneenzaamheid.nl 

Eén tegen eenzaamheid is het actieprogramma van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport waarin het ministerie met gemeenten, organisaties en bedrijven 
samenwerkt om eenzaamheid in Nederland te verminderen. 

  

 

Waar houden wij ons mee bezig? 
Koepel Gepensioneerden behartigt samen met haar zusterorganisaties en andere 

ouderenbelangenverenigingen de belangen van de ruim 3 miljoen pensioengerechtigden bij 
de overheid, politieke partijen en andere relevante instanties. 

 

  
  

Bekijk onze dossiers 
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Koepel Gepensioneerden 

Postbus 2069 

3500 GB Utrecht 

T: 030 - 28 46 080 

E: communicatie@koepelgepensioneerden.nl 

W: www.koepelgepensioneerden.nl 

  

Als u zich wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief, ga dan na of u die rechtstreeks van de Koepel in 

uw mailbox ontvangt of dat u hem via uw vereniging of via een andere persoon ontvangt. In het 

laatste geval moet u zich NIET hieronder uitschrijven, maar degene die u de nieuwsbrief heeft 

gestuurd vragen om uw e-mailadres uit de verzendlijst te verwijderen zodat u de nieuwbrief niet 

meer ontvangt. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief wél blijven ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


