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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: vrijdag 29 juli 2022 19:06
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 34, 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 34 

vrijdag 29 juli 2022 

  

Teken de petitie "Pas de pensioenwet aan" Klik op de foto hieronder en kijk ook op de 
gezamenlijke actiewebsite van de Seniorencoalitie. De radiospotjes:  Spot 1 
(koopkracht)   Spot 2 (pensioenpot) 
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Minder huurtoeslag voor grote groep AOW'ers 
onacceptabel 

Ruim 80.000 huishoudens met een AOW-uitkering krijgen straks minder huurtoeslag, als 
de plannen van het kabinet doorgaan. Voor de Seniorencoalitie is dat onbespreekbaar. 
Het gaat hier om een groep ouderen die qua inkomen al erg kwetsbaar is. Ze krijgen niet 
voor niets huurtoeslag. 

In het voorgestelde nieuwe systeem voor het berekenen van de huurtoeslag wordt niet 
langer uitgegaan van de werkelijke huur die iemand betaalt, maar van een vast normbedrag 
van € 520 per maand. Een huurder die nu toeslag krijgt op basis van een huur van 
bijvoorbeeld € 700 euro, zal dus minder toeslag krijgen. 

De Seniorencoalitie – een samenwerking van de ouderenorganisaties ANBO, KBO-PCOB, 
Koepel Gepensioneerden en NOOM – vindt dit onbegrijpelijk. De koopkracht van deze 
groep AOW’ers is al sinds 2010 uitgehold. Met de huidige energiecrisis en de toenemende 
inflatie neemt hun koopkracht alleen maar verder af. 
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De herziening van de huurtoeslag mag voor niemand leiden tot een lagere huurtoeslag, 
vinden de gezamenlijke seniorenorganisaties. Deze reactie hebben ze op 22 juli 
toegezonden aan de betrokken departementen via een zogenoemde internetconsultatie. 

Een ander onderdeel van de plannen met de huurtoeslag kan wel op instemming rekenen 
van de Seniorencoalitie. Het gaat hierbij om het voorstel om ook huurders in de vrije sector 
in aanmerking te laten komen voor huurtoeslag. Al jaren is te zien dat senioren die een huis 
huren in de vrije sector een steeds groter deel van hun inkomen kwijt zijn aan huurlasten, 
zonder enige vorm van compensatie. 

  

 

Zomercapaciteit geldautomaten mogelijk beperkt 

Consumenten en zakelijke klanten krijgen deze zomer wellicht te maken met een automaat 
die buiten gebruik is, waardoor zij moeten uitwijken naar een automaat op een andere 
locatie. Lees hier het persbericht dat Brink's en Geldmaat hierover hebben gepubliceerd. 

  

 

Pensioenen: eindelijk indexatie! 
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De VOHM (Vereniging Oud-Hoogovens Medewerkers) is met 6.000 leden een belangrijke 
speler in het pensioendebat bij Pensioenfonds Hoogovens. De leden zijn zeer betrokken en 
laten duidelijk van zich ‘horen’. Lees hier de nieuwsbrief van VOHM. 

  

 

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. 

 

  
  

 

 
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 dat te doen. Zo zorgt u ervoor dat andere lezers de nieuwsbrief blijven 

ontvangen.  

Check dus wie de afzender is van de nieuwsbrief! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 

Bekijk onze dossiers 


