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Van: Koepel Gepensioneerden <communicatie@koepelgepensioneerden.nl>
Verzonden: zaterdag 12 februari 2022 11:45
Aan: gvu@hetnet.nl
Onderwerp: Nieuwsbrief 7, 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 7, 2022 

zaterdag 12 februari 2022 
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Seniorenorganisaties vragen op Valentijnsdag 
aandacht voor een bijzonder koppel 

Maandag is het 14 februari: Valentijnsdag! 

Op die dag vragen de Koepel Gepensioneerden, ANBO, KBO-PCOB en NOOM in Den 
Haag aandacht voor een bijzonder koppel. Een koppel dat na ruim 40 jaar bruut uit elkaar 
dreigt te worden gehaald: de AOW en het minimumloon. Al dik vier decennia zijn die, via 
de zogenaamde koppeling, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar dat is straks voorbij 
als het aan het kabinet ligt. Onaanvaardbaar, vinden seniorenorganisaties. 

In de aanloop naar het debat dat de Eerste Kamer de dag daarna voert over de 
regeringsverklaring roepen seniorenorganisaties de Senaat op dit liefdeloze voorstel te 
torpederen. De band tussen AOW en minimumloon moet in stand blijven. 

Al meer dan tien jaar bungelen senioren steevast onderaan alle koopkrachtlijstjes. En daar 
komt als het aan het kabinet ligt geen verandering in. Sterker nog: senioren worden nóg 
meer op achterstand gezet. En dat tegen de achtergrond van de inmiddels torenhoge 
inflatie. Dat kan echt niet. 

Daarom trekken we maandag gezamenlijk naar Den Haag. Volg op Valentijnsdag op de 
diverse social media en onze website de hashtag #OntkoppelDitKoppelNiet en u blijft op 
de hoogte. 
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Seniorenorganisaties roepen minister Schouten op 
tot overleg 

De onrust onder senioren neemt flink toe: bovenop het voor de meeste van hen al 
jarenlang uitblijven van een verhoging van hun aanvullend pensioen komt nu ook nog het 
kabinetsplan om de AOW los te koppelen van de ontwikkeling van het wettelijk 
minimumloon. Daarmee komen senioren, die al een decennium onderaan alle 
koopkrachtlijstjes bungelen, nog meer op achterstand te staan. 

Voor seniorenorganisaties is de maat dan ook inmiddels vol. Het motto van het nieuwe 
kabinet mag dan zijn ‘Omzien naar elkaar en vooruitkijken naar de toekomst’, het heeft er 
alle schijn van dat er even wat minder wordt omgezien naar senioren. 

Daarom heeft de Koepel Gepensioneerden samen met andere seniorenorganisaties 
woensdag een brandbrief naar minister Schouten gestuurd. Zij is minister van Armoede, 
Participatie en Pensioen. Aangedrongen wordt op overleg op korte termijn. Steeds meer 
ouderen hebben inmiddels steeds meer moeite om steeds meer rekeningen te betalen. Dat 
alles wat het nieuwe kabinet hen nu biedt, volgens zowel CPB als NIBUD, een verdere 
achteruitgang in koopkracht is is dan ook onaanvaardbaar. 

Tenslotte: om de politieke beïnvloeding rondom de AOW0-discussie verder te 
beïnvloeden, hebben seniorenorganisaties meer in petto. Daar wordt nu aan gewerkt. 
Nader bericht daarover volgt snel. 

Persbericht: Geef AOW’er snel duidelijkheid 

Brief aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) 

  

 

Gemeenteraadsverkiezingen 2022 
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Op  woensdag 16 maart zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. Met uw stem heeft u 
invloed op wat er in uw stad of dorp gebeurt. We zorgen dat u veilig kunt stemmen. Want 
elke stem telt. Hieronder kunt u alvast wat algemene informatie lezen over de 
verkiezingen. 

In het stemlokaal gelden maatregelen in verband met corona, zoals het dragen van een 
mondkapje. U kunt voldoende afstand houden van anderen. Een extra stembureaulid houdt 
in de gaten of het niet te druk wordt in het stemlokaal. Stemhokjes en andere 
contactpunten worden regelmatig schoongemaakt. 

U kunt ook eerder gaan stemmen. In elke gemeente is op 14 en 15 maart al een aantal 
stemlokalen open. U ontvangt thuis een overzicht met de locaties en openingstijden van de 
stemlokalen in uw gemeente. Kijk ook op de website www.waarismijnstemlokaal.nl om te 
zien op welke dag het stemlokaal van uw keuze geopend is. 

Uiterlijk 2 maart ontvangt u uw stempas thuis. Met deze stempas en uw identiteitsbewijs 
kunt u in elk stemlokaal in uw gemeente terecht. Uw identiteitsbewijs mag maximaal 5 jaar 
verlopen zijn. Heeft u geen stempas ontvangen of bent u uw stempas kwijt? Neem dan 
contact op met uw gemeente. U kunt tot uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 uur een nieuwe 
stempas aanvragen. 

U kunt ook iemand anders vragen om namens u te stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in en geef deze samen met een kopie of foto van uw identiteitsbewijs mee aan de 
persoon die voor u gaat stemmen. 

Kijk voor meer informatie op www.elkestemtelt.nl of de website van uw gemeente. 

De komende weken zullen wij in onze nieuwsbrief verder aandacht besteden aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. 

  

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  

   
  

  

 


