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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 26 maart 2022 19:59
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 13, 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 13 

zaterdag 26 maart 2022 

  

Gesprek met minister Schouten 

Afgelopen week spraken Koepel-voorzitter John Kerstens en vertegenwoordigers van 
andere seniorenorganisaties met minister Carola Schouten, minister voor 
Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen. Centraal in dat gesprek stond het 
wetsvoorstel Toekomst Pensioenen, dat volgende week aan de Tweede Kamer zal worden 
aangeboden. Dat wetsvoorstel is de vertaling van het in 2019 door kabinet, vakbonden en 
werkgevers gesloten pensioenakkoord. 

Mede dankzij de inzet van de Koepel Gepensioneerden is bij de uitwerking van dat akkoord 
voortgang geboekt op een aantal voor gepensioneerden belangrijke onderwerpen. Zo komt 
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er extra wetgeving om eerdere indexatie van pensioenen mogelijk te maken. Ook krijgen 
seniorenorganisaties bij de overstap naar een nieuw stelsel een stevigere rol dan eerder 
voorzien. En tenslotte is helder dat bij die overstap rekening moet worden gehouden met 
zaken die in het verleden scheef zijn gegroeid. Maar eerlijk is eerlijk: die voortgang is nog 
volstrekt onvoldoende. Zo is het verlagen van de dekkingsgraad waarboven indexatie 
mogelijk is bijvoorbeeld een ‘dooie mus’, omdat die de meeste gepensioneerden niet gaat 
helpen en bestaat die stevigere rol in de kern nog steeds slechts uit het feit dat 
seniorenorganisaties om hun opvatting moeten worden gevraagd. De kans is dan ook 
levensgroot dat seniorenorganisaties negatief zullen zijn over het binnenkort openbaar 
wordende wetsvoorstel. 

Voorzitter John Kerstens: ‘Ik heb de minister erop gewezen dat het draagvlak voor 
veranderingen zoals sneeuw voor de zon verdwijnt. En daarmee het vertrouwen. Niet 
alleen in het nieuwe pensioenstelsel. Maar ook in de politiek. En dat vertrouwen is al zo 
laag, bleek pas nog uit de dramatisch lage opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen. Juist 
rondom pensioenen is vertrouwen cruciaal. Dat komt te voet en gaat te paard. En als het 
om pensioenen gaat, gaat het al jaren achter elkaar te paard. Wordt dat vertrouwen nu niet 
hersteld, dan krijgt daarmee ongetwijfeld ook het vertrouwen in de politiek een nieuwe 
knauw. Dat zou den Haag niet moeten willen.’ 

Ook de minister maakt zich, zo bleek, zorgen over het afnemende vertrouwen in de 
pensioenhervorming. Ze wees seniorenorganisaties daarbij op hun verantwoordelijkheid 
om ‘eerlijk’ over de voorstellen te communiceren. Kerstens: ‘Ik heb gezegd dat dat precies 
is wat we als Koepel altijd doen. Maar dat eerlijk communiceren ook betekent dat je eerlijk 
aangeeft dat en waarom je iets niet goed genoeg vindt.’ 

Tenslotte: bij bedoeld gesprek was ook FNV-Senioren vertegenwoordigd. Duidelijk werd 
dat ook de oudere leden van de vakbeweging, anders dan de leiding van hun organisatie, 
verre van enthousiast zijn over het aangekondigde wetsvoorstel. 

  

 

C-support: nazorg voor COVID-19-patiënten 

Sinds 1 oktober 2020 kunnen COVID-19-patiënten terecht bij C-support. De stichting 
adviseert en ondersteunt mensen die te maken hebben met de gevolgen van ziekte na 
besmetting met het coronavirus. Directeur-bestuurder Annemieke de Groot: ‘Veel 
patiënten blijken meer nodig te hebben dan alleen medische nazorg.’ 

Heeft u COVID-19 gehad en bent u benieuwd wat C-support voor u kan betekenen? C-
support is van maandag t/m donderdag van 09.00-17.00 uur en vrijdag van 9.00 tot 13.00 
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uur bereikbaar op (073) 440 04 40. U kunt ook mailen: info@c-support.nu Meer 
informatie: www.c-support.nu en in de flyer 

  

Extra Algemene Vergadering op 13 april! 

Nu het ernaar uitziet dat het wetsvoorstel Toekomst Pensioenen onvoldoende 
tegemoetkomt aan de eisen van de Koepel Gepensioneerden als het gaat om voor senioren 
belangrijke onderwerpen, ziet het bestuur van de Koepel zich genoodzaakt om een extra 
Algemene Vergadering bijeen te roepen. Die zal plaatsvinden op woensdagmiddag 13 april 
aanstaande in Culemborg. De besturen van onze lid-verenigingen zijn daarover inmiddels 
aangeschreven. 

Tijdens die vergadering zullen de aanwezigen worden geïnformeerd over de inhoud van het 
wetsvoorstel, maar zal vooral ook worden ingegaan op de nu te zetten stappen. Een en 
ander gebeurt met behulp van een inmiddels met andere seniorenorganisaties opgestelde 
‘escalatieladder’. Die voorziet in verschillende stappen: van een intensievere politieke lobby 
tot acties, van radiospotjes tot een mogelijke juridische procedure. 

Gezien het belang van een en ander hoopt het bestuur op een hoge opkomst. 

  

 

CBR waarschuwt voor misleidende websites 

Er zijn misleidende websites actief bij de aanschaf van de Gezondheidsverklaring voor het 
rijbewijs. Mensen denken dat ze bij de betreffende websites bijvoorbeeld een ‘pre-check’ 
kopen die genoeg zou zijn voor een Gezondheidsverklaring voor het rijbewijs. Dat is niet 
zo. 
 
In werkelijkheid moeten klanten daarna alsnog naar de website van het CBR voor de echte 
gezondheidsverklaring. Hierdoor verdubbelt het bedrag. Regel de Gezondheidsverklaring 
altijd via de website van het CBR. 
 
Veilig de Gezondheidsverklaring regelen 
Een online Gezondheidsverklaring stuurt u veilig op via het klantportaal van de CBR-
website: mijncbr.nl. Hier logt u in met uw DigiD en betaalt u met iDeal. 

Het CBR adviseert om de Gezondheidsverklaring online in te vullen. De verwerking van 
online ingevulde Gezondheidsverklaringen gaat een stuk sneller en er is minder kans op 
fouten. 
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Kijk voor meer informatie op cbr.nl/gezondheidsverklaring 

  

 

Tweede boosterprik voor 60-plussers 

Hoewel alle corona-maatregelen inmiddels zijn geschrapt, is nog steeds sprake van een fors 
aantal besmettingen. Terwijl 70-plussers al eerder in aanmerking kwamen voor een tweede 
boosterprik, kunnen vanaf dit weekend ook zestigers zo’n prik halen. 

Daarmee volgt het kabinet een recent advies van de Gezondheidsraad op. De effectiviteit 
van een boosterprik neemt na verloop van tijd af. En daarmee neemt bij besmetting het 
risico op een ernstiger ziekteverloop op zijn beurt weer toe. Door een tweede prik neemt 
dat risico tijdelijk weer af. 

Momenteel studeert de Gezondheidsraad op een structureel vaccinatieprogramma tegen 
corona, min of meer vergelijkbaar met dat rondom de griepprik. Vanaf morgen tweede 
booster voor zestigers die dat willen | NOS 

  

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! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 


