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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 13 augustus 2022 12:03
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 36, 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. 

  

Nieuwsbrief 36 

zaterdag 13 augustus 2022 

  

Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan" Klik op de foto hieronder en kijk ook op de 
gezamenlijke actiewebsite van de Seniorencoalitie.  
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Kom naar het debat over het wetsvoorstel 
Pensioenen! 

Op 6 september bieden we (om half twee ’s middags) onze petitie aan de voorzitter van de 
vaste Kamercommissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de pensioenwoordvoerders 
in de Tweede Kamer aan. Voorafgaand daaraan zal via spotjes op alle regionale zenders 
nog uitgebreid aandacht aan de petitie worden geschonken, zodat het aantal 
handtekeningen nog verder oploopt. Heeft u zelf nog niet getekend? Dat kan hier: Pas de 
pensioenwet aan - Petities.nl. 

De week daarna, op maandag 12 september, debatteert de Tweede Kamer voor de eerste 
keer over het wetsvoorstel. Dat gebeurt in een zogenaamd ‘wetgevingsoverleg’. Dat debat 
is openbaar en dus voor iedereen toegankelijk. Dat biedt een mooie gelegenheid om onze 
volksvertegenwoordigers te laten zien hoe senioren denken over de nieuwe wet. Als u in 
de gelegenheid bent, kom dan vooral naar Den Haag. Wij zijn er ook! 

Het debat begint om 10.00 uur en staat gepland tot 17.00 uur. Plaats van handeling is het 
tijdelijke Tweede Kamergebouw (Bezuidenhoutseweg 67, Den Haag; pal naast Den Haag 
CS). Van tevoren aanmelden is niet nodig. Wel dient u een legitimatiebewijs mee te nemen. 
Het is overigens niet nodig het hele debat bij te wonen (maar dat mag wel natuurlijk). 
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De Seniorencoalitie roept hierbij zoveel mogelijk senioren én alle andere 
seniorenorganisaties op het debat bij te wonen. Dat is een krachtig signaal naar onze 
volksvertegenwoordigers. 

  

 

Opnieuw radiospotjes de ether in 

Sinds afgelopen donderdag laat de Seniorencoalitie (ANBO, KBO-PCOB, Koepel 
Gepensioneerden en NOOM) weer radiospotjes uitzenden met de oproep om de petitie 
"Pas de pensioenwet aan" te tekenen. 

Drie weken lang (t/m 31 augustus) worden op 13 regionale zenders in totaal 819 
radioboodschappen uitgezonden. U kunt de petitie tekenen via deze link of via de link 
bovenaan de nieuwsbrief. 

  

 

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  

   
  

  
 


