
1

gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: maandag 13 juni 2022 19:50
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 27, 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 27 

maandag 13 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 al 
gehoord?                    Spot 1 (koopkracht)    Spot 2 (pensioenpot) 
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Woensdag aanstaande: Webinar nieuwe 
Pensioenwet! 

Eind maart stuurde minister Schouten het voorstel voor de Wet Toekomst Pensioenen 
naar de Tweede Kamer. In dat wetsvoorstel is het in 2019 door kabinet, vakbonden en 
werkgevers gesloten pensioenakkoord uitgewerkt. Bedoeling is dat de nieuwe wet op 1 
januari 2023 in werking treedt. Of dat gaat lukken, is de vraag. 

De Seniorencoalitie (waarin de Koepel Gepensioneerden samenwerkt met ANBO, KBO-
PCOB en NOOM) heeft het nu ingediende wetsvoorstel in haar huidige vorm onacceptabel 
genoemd. Koepel-voorzitter John Kerstens omschreef de voornaamste kritiekpunten in de 
krant als volgt: ‘Het beloofde koopkrachtige pensioen blijkt een illusie, de overstap naar het 
nieuwe stelsel een black box en de broodnodige zeggenschap van gepensioneerden een lege 
huls.’ 

Seniorenorganisaties zijn inmiddels een actie gestart om de politiek op andere gedachten te 
brengen. Met een speciale actiewebsite en radiospotjes worden senioren opgeroepen een 
petitie te ondertekenen waarin wordt opgeroepen de wet aan te passen: Pas de 
pensioenwet aan - Petities.nl 

Aanstaande woensdag (15 juni) van 16.30 uur tot 17.45 uur organiseert de Seniorencoalitie 
bovendien een pensioenwebinar. Daarbij wordt ingegaan op het wetsvoorstel, op de 
bezwaren van senioren en wat ervoor nodig is om die weg te nemen. 

Aanmelden kan via onderstaande link. U ontvangt dan automatisch een zogenaamde 
‘toegangslink’ waarmee u kunt deelnemen. 

https://kbo-pcob.webinargeek.com/webinar-nieuwe-pensioenwet 
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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 


