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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: vrijdag 24 juni 2022 20:18
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 29, 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 29 

vrijdag 24 juni 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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Seniorenfront tegen wetsvoorstel wordt breder 

Groot in de krant eind deze week: de senioren van coalitiepartijen CDA, D66 en VVD laten 
van zich horen. In een brief aan hun Tweede Kamerfracties (en aan de fractie van de 
ChristenUnie, die zelf geen ouderennetwerk heeft) spuien ze flinke kritiek op het 
wetsvoorstel om te komen tot een nieuw pensioenstelsel. 

In die brief kaarten ze (en dat is geen toeval) de punten aan die eerder te lezen waren in 
het position paper van de Seniorencoalitie (het samenwerkingsverband van Koepel 
Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM) voor het rondetafelgesprek in de Kamer 
op 10 mei jongstleden: een koopkrachtig pensioen, een eerlijke overstap en meer 
zeggenschap. Met name bij die eerste twee punten speelt het adresseren van de ontstane 
indexatie-achterstand waar de krant nu stevig de nadruk op legt. 

Deze stap van de senioren van coalitiepartijen betekent dat het seniorenfront tegen het 
wetsvoorstel verder is verbreed. Dat is belangrijk, en een mooi resultaat van de lobby van 
de Koepel Gepensioneerden. In het kader daarvan zit de Koepel immers al een tijdje ook 
met de ouderennetwerken van politieke partijen om tafel. Overigens blijkt uit die 
gesprekken dat de senioren van Groen Links en PvdA dezelfde kritiek hebben. 

Zoals Koepel-voorzitter John Kerstens tijdens bovenbedoeld rondetafelgesprek met 
Kamerleden zei: ‘Pensioen is natuurlijk belangrijk voor jong en oud, maar als juist de mensen die 
de gevolgen van een goed of slecht pensioenstelsel direct in hun portemonnee voelen (de 
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gepensioneerden) zo massaal nee zeggen tegen een wetsvoorstel, dan móet de politiek daar iets 
mee.’ 

Seniorenafdelingen VVD, CDA en D66: ’Misgelopen pensioengeld compenseren’ | 
Financieel | Telegraaf.nl 

  

 

Pensioenactie ‘Pas de Pensioenwet aan!’ in de krant 

Voor degenen die deze week (nog) niet op onze website hebben gekeken en/of de extra 
mailing niet hebben ontvangen: Als u op deze link klikt, leest u het bericht van jongstleden 
dinsdag. 

  

 

Campagne helpt ouderen veiliger online te zoeken 

Ouderen die op internet iets zoeken, weten lang niet altijd dat bedrijven betalen om 
bovenaan de lijst met zoekresultaten te komen. Terwijl veel consumentenproblemen 
beginnen met een online zoekactie en het aanklikken van een advertentie die leidt naar een 
onbetrouwbare partij. In een peiling van ANBO zegt een op de drie 65-plussers dat ze 
hiervan niet op de hoogte zijn. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) begint een 
campagne om de oudere consument hier beter bewust van te maken. Klik hier voor de 
campagnepagina en bekijk hier de voorlichtingsvideo. 
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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 


