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Verzonden: zaterdag 5 maart 2022 13:23
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 10, 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. 
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Seniorenorganisaties in gesprek met Tweede Kamer 
over koopkracht 

De lobby van de Koepel Gepensioneerden en collega-seniorenorganisaties ANBO, KBO-
PCOB en NOOM tegen het AOW-plan van het kabinet duurt nog steeds voort. Zo vindt 
binnenkort (op 17 maart) een door de Tweede Kamer georganiseerd rondetafelgesprek 
plaats over de koopkracht van senioren. Uiteraard zijn we daarbij uitgenodigd, zie overzicht 
gespreksdeelnemers. 

Een prima gelegenheid om nog eens te laten zien dat senioren al meer dan tien jaar 
onderaan alle koopkrachtlijstjes bungelen en dat daar voorlopig nog geen eind aan komt. 
Integendeel: uit recente berekeningen van zowel het Centraal Planbureau (CPB) als het 
NIBUD blijkt dat de koopkrachtachterstand van senioren op andere groepen de komende 
jaren nog eens met een half procent per jaar toeneemt. Onaanvaardbaar natuurlijk. 

Als het om het AOW-plan van het kabinet gaat, zal de seniorencoalitie duidelijk maken dat 
de tot nu toe vanuit het kabinet geopperde oplossing om de zogenaamde ‘ouderenkorting’ 
te verhogen geen soelaas biedt. Juist senioren met een smalle beurs hebben daar niks aan. 
Dat plan zal echt van tafel moeten en de volledige koppeling met de ontwikkeling van het 
wettelijk minimumloon zal moeten worden hersteld. 

Tenslotte: bedoeld rondetafelgesprek is ook een prima gelegenheid om Den Haag opnieuw 
duidelijk te maken dat het kabinet er ook bij intrekking van zijn AOW-plan nog niet is. Het 
eindelijk weer eens gaan indexeren van de aanvullende pensioenen blijft prominent op ons 
wensenlijstje staan. Dat punt zal de Koepel Gepensioneerden niet uit het oog verliezen. En 
we zorgen ervoor dat het ook bij de politiek op het netvlies blijft. De onlangs door het 
kabinet aangekondigde ‘versoepeling’ van de indexatieregels is niet meer dan een 
fopspeen: het overgrote deel van de gepensioneerden heeft daar niets aan. Juist ook tegen 
de achtergrond van de almaar verder oplopende inflatie is een fatsoenlijke verhoging van 
aanvullende pensioenen noodzaak. 
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Inbreng Koepel Gepensioneerden in 
hoofdlijnendebat Volksgezondheid 

Volgende week debatteert de Tweede Kamer met de bewindspersonen van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Samen met andere seniorenorganisaties heeft de 
Koepel Gepensioneerden alle politieke partijen aangeschreven en daarbij gepleit voor 
aandacht voor senioren belangrijke thema’s. 

Uitgangspunt daarbij is het door seniorenorganisaties gezamenlijk gepubliceerde manifest 
‘Naar een integraal ouderenbeleid’. https://www.koepelgepensioneerden.nl/wp-
content/uploads/2021/07/20210705-manifest-noodzaak-integraal-
ouderenbeleid.pdf  Kern daarvan is dat onderwerpen niet broksgewijs moeten worden 
beschouwd, maar in hun onderlinge samenhang. Met als doel de randvoorwaarden te 
scheppen die nodig zijn om fijn ouder te worden. 

Naast een aantal inhoudelijke voorstellen wordt een pleidooi gehouden om senioren en 
hun organisaties actief bij een en ander te betrekken. Hoewel senioren een belangrijke 
bijdrage aan onze samenleving leveren, staan ze bij beleids- en besluitvorming te vaak 
buitenspel. Als er over senioren gesproken wordt, moet dat ook met senioren zijn. Eerder 
schreef Koepel-voorzitter John Kerstens daar al dit opinie-artikel over: Lekker hè, senioren 
framen als verhuisweigeraars en potverteerders | Trouw 

De nu aan de Tweede Kamer gestuurde brief vindt u hier. 

  

Nieuwe leden commissie Zorg, Welzijn en Wonen 
gevraagd! 

De Koepel Gepensioneerden is niet alleen actief op het pensioendossier. Ook op andere 
voor senioren belangrijke thema’s laten we van ons horen. Als het om de al jaren 
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achterlopende koopkracht van ouderen gaat bijvoorbeeld. Maar ook om onderwerpen 
rondom zorg, wonen en welzijn. Zo spreekt Koepel-voorzitter John Kerstens binnenkort 
namens seniorenorganisaties bij een door de Tweede Kamer georganiseerd 
rondetafelgesprek over wonen en zorg. 

Meer nog dan andere seniorenorganisaties is de Koepel Gepensioneerden een organisatie 
van en voor senioren. Zij bepalen bij ons het beleid. Waar we voor staan en waar we voor 
gaan. De Koepel Gepensioneerden is ervan overtuigd dat senioren een belangrijke stem 
moeten hebben in voor hen belangrijke onderwerpen. Door hun kennis en (levens-)ervaring 
dragen ze bij aan beter beleid. De slogan onder ons logo is dan ook niet voor niks ‘De 
kracht van senioren’. 

Die kracht zet de Koepel ook in de eigen organisatie in. Dat doen we bijvoorbeeld in onze 
beleidscommissies. Die bespreken thema’s op hun terrein, denken na over hoe zaken nu 
geregeld zijn en uitwerken, komen met voorstellen voor verbetering en adviseren het 
bestuur van de vereniging. Een van die commissies is de commissie Zorg, Welzijn en 
Wonen. 

Omdat we steeds vaker vanuit bijvoorbeeld de politiek worden benaderd om juist ook op 
die terreinen onze mening te geven, is de Koepel op zoek naar nieuwe commissieleden. 
Naar mensen die kennis of ervaring op een van de terreinen Zorg, Welzijn of Wonen 
hebben, erin geïnteresseerd zijn en/of er een opvatting over hebben. Mensen ook die het 
leuk (en interessant) vinden om bij te dragen aan de inzet van de Koepel als het 
bijvoorbeeld gaat over de krapte op de woningmarkt, de toekomst en kosten van de zorg 
of hoe we ervoor zorgen dat je prettig oud kunt worden. De commissie komt elke twee 
maanden bij elkaar of zoveel vaker als nodig is, wordt regelmatig gevraagd om input en kan 
uiteraard ook ongevraagd advies geven. 

Interesse? Meld u dan vrijblijvend aan per e-mail: secretariaat@koepelgepensioneerden.nl. 
Eerst meer informatie? Schrijf dan een e-mail naar Koepel-voorzitter John Kerstens 
(voorzitter@koepelgepensioneerden.nl) en hij neemt contact met u op. 

  

 



5

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

In onze nieuwsbrief nr. 7 kon u al flink wat informatie vinden over de gemeenteraads-
verkiezingen van woensdag 16 maart.  In het document hieronder geven wij u nog eens 
uitgebreide en aanvullende informatie over deze vierkiezingen. 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 

  

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! 

Voorkeuren aanpassen  |  Uitschrijven  

   
  

  
 

Bekijk onze dossiers 


