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gvu@hetnet.nl

Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: vrijdag 10 juni 2022 19:19
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 26, 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 26 

vrijdag 10 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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Lidvereniging Koepel Gepensioneerden ook grootste 
bij ABP 

In de Nieuwsbrief van vorige week kon u lezen dat de in de bouw actieve lidverenigingen 
van de Koepel de verkiezingen voor de geleding gepensioneerden in het 
verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds voor de bouwnijverheid hadden gewonnen: 
de Vereniging Pensioengerechtigden Bouw kwam als grootste uit de bus en behaalde 
samen met de Vereniging Pensioengerechtigden VolkerWessels (óók aangesloten bij de 
Koepel) zelfs de absolute meerderheid. 

Deze week kunnen we meer goed nieuws melden: ook bij de verkiezingen voor het 
verantwoordingsorgaan van het ABP (het grootste bedrijfstakpensioenfonds in ons land) 
werd een lidvereniging van de Koepel de absolute winnaar: de NBP (Nederlandse Bond 
voor Pensioenbelangen) behaalde maar liefst drie zetels. Tel daar nog bij de twee zetels die 
de FOG (de Federatie van Onafhankelijke Gepensioneerden-ABP, eveneens lid) behaalde 
en vanaf 1 juli behartigen maar liefst vijf via hun vereniging bij de Koepel aangesloten 
seniorenvertegenwoordigers de belangen van de gepensioneerden bij het ABP. Meer dan 
ooit tevoren. Vermeldenswaard is overigens dat een paar van de nieuwe leden van het 
verantwoordingsorgaan allesbehalve onbekenden zijn van de Koepel en haar voorgangers: 
zo maken straks Rob de Brouwer (pas nog benoemd als erelid van de vereniging van 
gepensioneerden van Hoogovens) en Martin van Rooijen (nu Eerste Kamerlid voor 50+, 
daarvóór onder meer voorzitter van de KNVG) er straks deel van uit. 

Bij ondernemingspensioenfondsen is het al een tijdje zo, maar duidelijk is dat nu ook bij de 
grote bedrijfstakpensioenfondsen de Koepel Gepensioneerden een steeds grotere rol gaat 
spelen. Zo wordt het monopolie van vakbonden als het gaat om het zijn van dé 
vertegenwoordiger van gepensioneerden doorbroken. En dat is goed nieuws. 
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Resultaten MOB-vergadering 19 mei 2022 

Het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer (MOB) is een overlegplatform waarin 
organisaties betrokken bij het aanbieden en afnemen van betaaldiensten zich inzetten voor 
een veilig, betrouwbaar, toegankelijk en efficiënt betalingsverkeer voor iedereen. Het MOB 
wordt voorgezeten door DNB en komt twee keer per jaar bijeen. 

In het MOB van 19 mei jongstleden is, onder andere, gesproken over het op 7 april 
ondertekende Convenant Contant Geld, de voortgang van het actieplan “Toegankelijk 
Betalingsverkeer”, het faillissement van waardevervoerder RCCS en ten slotte, het 
aanbieden van de MOB-jaarrapportage 2021 aan de minister van Financiën. 

Lees hier de resultaten van de vergadering. 

  

 

Enquête mantelzorg door en voor ouderen 

Senioren zijn van onschatbare waarde in onze samenleving. Door hun levenservaring 
bijvoorbeeld. Als goede buur. Als opa en oma. Als vrijwilliger. En als mantelzorger. Want 
het mag dan zo zijn dat mantelzorg heel vaak verleend wordt áán ouderen, het is evenzeer 
een feit dat heel veel senioren zelf mantelzorger zijn. Voor hun eígen ouder(-s), voor een 
broer of zus, voor een of meer kinderen of voor een goede vriend of vriendin. 
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Een groot aantal mantelzorgers vindt veel voldoening in wat ze doen; ze hebben er 
voldoende tijd voor en ontvangen de steun die ze zo af en toe nodig hebben. Maar bij een 
minstens net zo grote groep knelt het. Een deel daarvan valt zelfs uit. 

Om meer zicht te krijgen op wat er zoals speelt rondom mantelzorg, welke knelpunten 
worden ervaren maar ook welke mogelijke oplossingen er zijn, bereidt de Raad van 
Ouderen | BeterOud (waarin de Koepel Gepensioneerden participeert) een advies voor de 
politiek voor. In de aanloop daarnaartoe vindt een onderzoek naar ervaringen van 
mantelzorgers plaats. Dat gebeurt onder meer door middel van een samen met Mantelzorg 
helpt jou helpen - MantelzorgNL opgestelde enquête. 

Het is uiteraard zaak dat die door zo veel mogelijk mantelzorgers wordt ingevuld. Dat kan 
tot 4 juli aanstaande. Op 22 september worden de resultaten, en de daaruit voortvloeiende 
conclusies en aanbevelingen, tijdens een symposium van MantelzorgNL gepresenteerd. 

Klik hier om de vragenlijst in te vullen. 

  

 

SER Themabrief pensioenen en AOW 

De SER heeft een nieuwe themabrief m.b.t. de hierboven genoemde onderwerpen 
gepubliceerd. U leest de themabrief hier. 

  

 

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 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  

   
  

  
 


